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England's agrarian history outside the Agrarian History of England and Wales. Introduction
PETER HOPPENBROUWERS

The papers brought together in this volume go back to a combined meeting of
the Vereniging voor Landbouwgeschiedenis and the international research group
CORN (Comparative Rural History of the North Sea Area), a Flemish project
financed by the Foundation for Scientific Research Flanders, and based at the
University of Ghent. The meeting took place in Wageningen on 6 June J 997. Its
aim was to inform those familiar with the agrarian history of The Netherlands
and Belgium on 'some main theme's and results of the recent study of the agrarian history of England.' To this goal the board of the Vereniging had invited two
well-known agrarian historians from Great-Britain - I have to choose the geographical terms carefully - to shed their light on the meeting's subject: Bruce
Campbell, Professor of Economic and Social History at Queen's University in
Belfast for the Late Middle Ages, his colleague Mark Overton of the University
of Exeter for the Early Modern Age. Both lectures were followed by a critical
reflection of a referee, who had been explicitly asked to compare the English
situation with that in the Low Countries during the same historical periods. Professor Erik Thoen of the University of Ghent and professor Jan Luiten van Zanden
of the University of Utrecht did perform this duty with confidence and ingenuity. The meeting was topped-off by the inevitable but lively general discussion.
Published in this volume are the lectures by Campbell and Overton, the reports
by Thoen and Van Zanden, and my own introductory remarks, made as the meeting's chairman. It goes without saying that all texts have to a larger or smaller
extent been reworked, supplemented, annotated, etcetera, in order to be presented as full-fledged articles.
Neither of the two distinguished British agrarian historians who feature in this
volume has contributed to the prestigious multi-volume Agrarian History of England and Wales which is nearing its completion. The reason for this may, very
simply, be that both are of a younger generation, or started their careers as his-
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torical geographers. But since the A.H.E.W. is generally accepted as a landmark in
historiography, covering more than 2,000 years of history in, until this moment,
over 7,000 pages - one or two volumes on the second half of the 19th century are
still missing - it will be interesting to know what Bruce Campbell and Mark Overton have to say about it.
To give part of the answer myself, Campbell ended a review article of the last
volume that appeared with the remark that it 'represents a beginning and not an
end. ·J Overton in his latest book, after a critical note that I shall quote below, and
besides a reserved assessment of Joan Thirsk's use of the concepts of pays and
farming regions , did hardly pay any particular attention to the volumes of
A.H.E.W. on the early modern period. It will be clear from this that neither sees
A.H.E.W. as a resting-place where agrarian historians can recover their breath.
Still, after having read quite a few of both Campbell's and Overton's writings, I
would not say that their interests and ways of approaching agrarian history are
far out of step with what has been done in A.H.E.W. They share with it a broad
view, which not only encompasses what is called in English 'cows-and-ploughs
agriculture' , but also the main institutional and social structural arrangements
surrounding it, in all their regional diversity and their long-term changes over
time. Clearly however, Campbell and Overton are dissatisfied about the scattering of the over-all picture to which a multi-decennial mega-project such as the
A.H.E.W. inevitably leads. On at least one central point, therefore, that is to say
the volume and composition of England's agrarian production and the ways it
was disposed of from the Middle Ages until into the 19th century, they have been
hard trying, often in joint publications, to piece things back together. In doing
this, Campbell and Overton do not shrink from daring quantification based on
sophisticated techniques of estimation, from catching in figures output, productivity and marketing, and the changes these underwent in the very long term.
Wisely, these figures are not so much used as hard evidence, but rather as a basis
for debate, to give an idea, any idea, of the order of magnitude we are talking
about. A stunning example of such a reconstruction offers the article they published two years ago in the French review Histoire et Mesure. 2 In it, they reconstructed over-all English land productivity in terms of crop yields and livestock
production against the background of shifting demand for nine sample years
between 1086 and 1871, a time span of eight centuries.
The same clear-cut approach is in the heart of Overton's latest book, Agricultural Revolution in England, which appeared in 1996 and which is mandatory
reading for anyone who wants to get involved in the field of agrarian history
I . Bruce MS Campbell, ' A fair field once full of folk : agrarian change in an era of population decline, 1348-1500' , Agricultural History Review 41 (1993) 60-70; ic 70.
2. Mark Overton, Bruce M.S. Campbell, 'Production et productivite dans I' agriculture anglais, 1086-1871', Histoire et Mesure II (1996) 255-297.
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because of its succinct and transparent introductions to many basic ideas and concepts. 3 Besides, it tackles all the important issues that have been raised time
and again about the transformation of England's agrarian economy somewhere
between the 16th and 19th century.
In face of their year-long cooperation and of their agreement on how to approach agrarian history, Campbell's and Overton's views on their own specialist
periods - the later medieval and the early modern respectively - are, as I hope to
make clear, not easy to reconcile. Campbell shares Overton's interest in the
relationship between agrarian-economic and institutional changes, but being a
mediaevalist, he has to study them in quite a different historical and heuristic
context. Although English mediaevalists are blessed with an abundancy and a
wealth of primary sources their continental colleagues can only dream of, even
the rich English sources pose serious problems to more general interpretations,
because they leave about the entire peasant sector in agrarian production out of
direct sight (see below).
Campbell's work initially concentrated on land productivity in later medieval
Norfolk. He convincingly disclosed the mediaeval roots of some of the progressive and innovative traits of Norfolk agriculture, such as the introduction of crop
rotations with reduced fallowing and the (relatively) extensive growing of vetches
as a fodder crop (with its additional advantage of nitrogen fixation), for which
Norfolk agriculture would gain renown in the early-modern period. 4 It led him
to think that at the end of the long-term medieval expansion period (ca. 1000-ca.
1300) agriculture more in general, but especially in progressive regions such as
Norfolk and the Low Countries, has been 'more dynamic than it has hitherto
been given credit' or did at least have a 'potential for technological progress' .5
Besides the two novelties just mentioned, Campbell has marked out as typically
medieval innovations the introduction of windmills (in England ca. 1180); the
(very gradual) substitution of horses for oxen, first for hauling, later and geographically more unevenly, for ploughing as well; the gradual widening of the
range of crops; and the diffusion of convertible husbandry (the alternating use of
land as arable and grass) after ca. 1300). In this way, Campbell has resolutely
dismissed the gloomy view that neomalthusians and neomarxists alike picture of
3. To quote a praise, sung in a review by Joan Thirsk: 'it [Overton's book] carries the most
innocent of city dwellers through the logic of farming procedures', The Economic History
Review 50 (1997), 378-379.
4. B.M.S. Campbell, 'Arable productivity in medieval England: some evidence from Norfolk ' , Journal of Economic History 43 (1983), 379-404; idem, 'The diffusion of vetches in
medieval England ', Economic History Review 2nd Series 41 (1988) , 193-208.
5. B.M.S . Campbell, 'Progressiveness and backwardness in thirteenth- and early fourteenthcentury English agriculture: the verdict of recent research ', in: Peasants & townsmen in
medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst. Jean-Marie Duvosquel, Erik Thoen
[eds.] (Gent 1995),541-559; i.c. 544-545 .
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the inherent tendency to declining productivity in agriculture towards the end of
the demographic and economic expansion phase - without succeeding (or wanting), as we shall see, to let it evaporate into thin air completely.
But before proceeding to the proviso's, let us fIrst establish, however, that Campbell has buttressed his rosy view along a second line of arguing, centred on
commercialisation. This theme got Campbell's growing attention after he had
become the co-director of the first of the two so-called Feeding the City-projects.
The first one, initiated in 1988, was aimed at measuring the impact of the presence of a very large urban market by the standards of the later medieval period London - on the agrarian economy of South-East England on two points in time,
one around 1300, the other around 1400.6 Although Campbell's defInition of commercialisation - 'the propensity with which agricultural goods were produced
for sale' - seems a bit offhand (it should at least be supplemented with Richard
Britnell's observation that commercialisation as a process in (medieval) history
implies 'not simply that trade grew but that it grew faster than population' 7), his
claims as to its character and its consequences are exciting. Campbell outright
suggests that the seigneurial sector alone - that is to say that part of the agrarian
production of which the lay and ecclesiastical lords of manors could dispose,
estimated at about one-third of total production 8 - cannot possibly have fed the
60,000 to 80,000 or so inhabitants of London at the beginning of the 14th century.
So it was in the peasant sector - the two thirds of the agrarian economy that we
know virtually nothing about - that commercialisation by implication must have
made its greatest progress during the preceding centuries. In a recent joint paper
Campbell and Overton have even further widened this claim : only if the peasant
sector around 1300 were, thanks to market demand-induced specialisation and
intensifIcation, more productive than the seigneurial sector, could the estimated
total population of England of about 6 million people have ever been fed. Whoever should want to disclaim the productivity argument, will have to accept the
consequence and lower the population estimate substantially - till about 4 to 4.5
million people. 9
6. cf A medieval capital and its grain supply: agrarian production in the London region c.
1300. B.M.S. Campbell, 1.A. Galloway, D. Keene, M. Murphy reds]. Londen, 1993 (Historical Geography Research Series; 30).
7. Bruce M.S. Campbell , 'Measuring the commercialisation of seigneurial agriculture, c.
1300', in : A commercialising economy. England 1086 to c. 1300. Richard H. Britnell, Bruce
M.S . Campbell [eds.] (Manchester/New York 1995), 132-193; i.c. 185. Richard H. Britnell,
'Commercialisation and economic development in England, 1000-1300', ibidem 7-26; i.c.
7.
8. To be sure, all such estimates are only based on arable output.
9. Mark Overton , Bruce M.S. Campbell, 'Statistics of production and productivity in English agriCUlture 1086-1871' . Paper presented at the CORN-conference on land productivity,
Exeter, May 1997.
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From all this it follows that, contrary to what has often been presumed, substantial commercialisation took place within the context of a feudal type of exploitation, while at the same time helping to undermine it. For, and now I quote
Campbell, 'commercialisation implies a great deal more than production for
sale, for the very presence of markets influences prevailing levels of economic
rent and thereby affects what is produced and how it is produced'. JO It leads us to
another concept of classical economics: economic rent, that, because of its suitability for linking questions of output and productivity to questions of commercialisation, regularly turns up in Campbell ' s work. Economic rent could be defined as the return due for the use of land above sheer production costs and
before remuneration of other factors of production (labour, capital, and enterprise). It is made up of both Ricardian and von Thiinen elements, which in more
simple terms means that land quality and demand for land as well as distance to
market together determine the height of economic rent. II The problem is that it is
often difficult to hold these elements apart; especially when there is a strong
demand for land in regions with a favourable distance to markets, because high
economic rents will then reflect both Ricardian and von Thiinen elements at the
same time.
Campbell has tried to bring more clarity into this very complex matter by linking
economic rent to a concept taken-up from 19th century agronomical geography:
' farming systems', primarily aimed at mapping regional diversity in agriculture on
the basis of key characteristics of farming procedures.To this end Campbell has
developed, together with John Power and Ken Bartley a typology which distinguishes 8 main types for the later medieval period. 12 According to Campbell it
confirms that already by 1300 South-East English agriculture was highly commercialised and that around the city of London , but only there, a von Thiinen field of
forces was indeed at work. For the remainder of the country, however, despite the
presence of many smaller towns and hundreds of village- and small town markets
low to moderate economic rents and, by consequence, relatively extensive farming systems still predominated. This tendency was reinforced during the plagueridden period 1350-1500, when the landllabour ratio was reversed. It forced the
lords/large landowners who did not outright lease their demesnes either to more
10. Campbell, 'Measuring' , o.c., 191.
II. E.g. Bruce M.S. Campbell, 'Economic rent and the intensification of English agriculture, 1086-1350', in: Medievalfarming and technology. The impact of agricultural change in
Northwest Europe. Grenville Astill, John Langdon [eds.] (Leiden, etc. 1997),225-249; i.c.
235-238.
12. That is to say, seven for the period before the Black Death, and six for the century

thereafter. A survey of the types in Bruce M.S. Campbell, Ken Bartley, John P. Power, The
demesne farming systems of post Black Death England: a classification' , Agricultural History Review 44 (1996), 131-179; for a shortened description see Campbell, 'Progressiveness' ,
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extensive, labour-saving forms of land-use or to try other cost-effective forms of
production Ce.g. extensive sheep farming).
But even in regions where the large London market did not cast a spell on the
agrarian economy, in Campbell's view agriculture was never as backward as has
often been thought. Although he is constantly cautious - 'the argument should
not be pushed too far' 13 - Campbell still makes the argument that, at least in Norfolk, 'the market was structuring agricultural production from at least the thirteenth century.' 14
However, Campbell would not go so far as to label changes in late-medieval agriculture under the growing influence of markets an Agricultural Revolution. There
is only one Agricultural Revolution, and that is the one heighlighted in Overton's
book. But it is on this point that Campbell's and Overton's views, despite their
close cooperation in unveiling long-term development of Norfolk agriculture,
do end up in being strained between them. For whereas Campbell tries to make
most of market-orientation in late-medieval agriculture, Overton, picking up
agrarian history in the sixteenth century, effectively plays down the level of
commercialisation at that time: 'In the sixteenth century, the majority of farmers
were producing at subsistence levels; although they might have been engaging
with the market, for the majority C.. ) the market was not the major determinant
of production.' 15 In fact, much of Overton's fine book is aimed at sapping the
recent tendency to push the Agricultural Revolution back in time. It makes Overton to a self-chosen anti-revisionist, who with conviction returns to the view,
best represented by J.D. Chambers and G.E. Mingay's The agricultural revolution 1750-1880 of 1966, which firmly located the transformation of agriculture
between the middle of the 18th and the middle of the 19th century. This view had
been attacked since by E. Kerridge, E.L. Jones, and A.H. John, and, more recently, by R.C. Allen and G. Clark, who all had pointed to what they saw as
revolutionary changes before 1750. 16 Overton's judgment on the contribution to
o.c.; for a far more sophisticated analysis of the relationship between farming systems and
degree of commercialisation: Bruce M.S. Campbell, 'Matching supply to demand: crop production and disposal by English demesnes in the century ofthe Black Death', The Journal of
Economic History 57 (1997), 827-858. In this article the term 'farming system' has been
replaced by 'cropping type'.
13. Campbell, 'Matching', o.c., 829.
14. B.M.S. Campbell, M. Overton, 'A new perspective on medieval and early modem agriculture: six centuries of Norfolk farming, c.1250-c.1850', Past and Present 141 (1993),38105; i.c.l 02.
15. Mark Overton, Agricultural Revolution in England. The transformation of the agrarian
economy /500-/850 (Cambridge 1996), 195.
16. Campbell, Overton, 'Six centuries', o.c.,42-49; Overton, Agricultural Revolution, o.c.,
3-7.
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this whole issue in the A.H.E.W. is short and slashing: 'The ( ... ) Agrarian History
of England and Wales has done nothing to clarify matters.' 17
Overton's Agricultural Revolution is a twofold transformation: one in output
and productivity, the other in 'the institutional framework of farming' - meaning 'the progress of agrarian capitalism' . These two spheres also cover much of
Campbell's agenda, as appears most clearly in their joint publications, such as
the magnificent article in Past and Present of 1993. In it, one can taste both
authors' dislike of the use of rigorous theoretical schemes - a dislike they compensate by being very rigorous on the point of methodology. In addition, in
almost every of their books and articles, they seem to take a pleasure in leaving
empty-handed all those who think differently, by succinct outbursts against, you
name it: pessimist (neo)malthusians, 'Whiggish' neo-liberals, all kinds of marxists, of course, and every behaviourist approach.
At the same time, neither Campbell nor Overton does anywhere speak his
mind about his own theoretical position. Still, no closer scrutiny is needed to
perceive that their views are tinged with definite theoretical assumptions as well.
On a recent conference, for instance, the neo-marxist historian Robert Brenner
accused Campbell quite bluntly of being a Smithian. In more subtle terms, one
could say that Campbell and Overton, in their approach of long-term agrarianhistorical development in the pre-industrial era opt for an idiosyncratic mix of
Smithian, Malthusian, Boserupian, and von Thiinen ingredients. Both evidently
see a demographic system at work which is kept in place by the classical Malthusian checks and balances. On the other hand, they shrink back from explaining
the turning-points in long-term expansion phases by the easy Ricardian explanation in terms of dimishing returns exclusively as a consequence of declining
land productivity. Campbell and Overton have rightly pointed out that the Malthusian trap was a more deceitful contrivance. During phases of rising population
pressure land productivity rose (according to Cambell Norfolk grain yields of
around 1300 have been unsurpassed before the first half of 18th centuryIR), but
rising land productivity was more than offset by declining labour productivity
(as well as falling returns to capital, one could add, but this is a factor that, for
historians of the pre-industrial era, is even more difficult to get hold of than
labour productivity already is). This would imply that in times of population
pressure, total factor productivity must indeed have been fallen on balance, and
eventually tinged Campbell's rosy peasant world with darker overtones. Vice
versa, periods of population relaxation led to a rise of total factor productivity,
because 'labour and capital were deployed with greater efficiency ' . 19 Only from
the end of the 18th century onwards both land and labour productivity rose to17. Overton, Agricultural Revolution, o.c., 6.
18. E.g. Campbell, 'Progressiveness', o.c., 556.
19. Campbell, Overton, 'Six centuries', o.c., 98.
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gether, and sustainedly. Finally, agriculture was capable of responding 'to rising
demand by raising the productivity of land without sacrificing productivity of
labour.' 20
'Institutions and markets' wrought this miracle. As to the first of these driving
forces, five are mentioned in the Past and Present article: 1) the substitution of
wage for servile labour; 2) the break-up and leasing-out of demesnes; 3) the
engrossment of holdings; 4) the establishment of more competitive terms of
tenure; and 5) the transformation of property rights. Not surprisingly, these 'institutional changes were in turn linked to changing market opportunities. '21 By
and large, this explanatory scheme is covered by the chapter on institutional
change in Overton's book. It clearly places Campbell and Overton somewhere
in the middle ground between neo-marxists such as Brenner, and institutionalists, such as Douglas North. Still, in the end their explanations of what happened
- or of what failed to happen - in the long-term, remain somewhat shadowy.
When it comes to the point, the answer that Campbell gives to the question why no
Agricultural Revolution took place in Norfolk around 1300 despite the high levels
of land productivity and commercialisation, amounts to underdeveloped demand
outside the peasant sector, not to any inherent conservatism or aversion to innovation within it. 22 In fact, Overton did find his answer to the question why the one and
only Agricultural Revolution only took place after 1750 in the same interaction
between market stimulus and entrepreneurial willingness to respond. For him, the
explanatory chain ends with the attitude of peasants and farmers , who, seemingly
suddenly became more receptive to (dramatically increasing) market incentives
and market integration. It finally turned ' husbandmen ' into farmer-entrepreneurs,
their farms into 'money-making enterprises' as we know them today.23 It makes
Overton a believer in the mysterious potency of the fourth of the classical factors
of production: enterprise, and, therefore, in a way, an adept of von Thi.inen and
even Schumpeter.
I am convinced that Campbell's and Overton's rethinking of the phenomenon of
agrarian revolutions within the English context can have a refreshing influence
on the rethinking of the dynamics of agricultural change elsewhere in NorthWestern Europe. From that, comparative, perspective their work deserves to be
more widely read and used as a model than it already does. And so far as it does
not, at least part of the blame has to be put on Bruce Campbell and Mark Overton themselves. For whatever merits their work has - and I hope that from this
volume will appear that there are many - a weak spot is their seeming unwilling20.
21.
22.
23 .

Ibidem, 100.
Ibidem, 100-101.
See esp. Campbell, 'Economic rent', o.c., 235.
See esp. Overton, Agricultural Revolution, o.c., 205-207.
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ness to indulge in serious international comparison, and to have a try at solving
one of the major riddles of European agrarian history: did the Agricultural Revolution only take place in England, and, if so, why? One of the aims of this
volume, and of the Wageningen conference that stood at the basis of it, was to
challenge them to engage in international comparison. If it has not yet succeeded in achieving this, I hope it will switch some buttons in the right direction.

II

Constraint or constrained? Changing perspectives on
medieval English agriculture 1
BRUCE M.S. CAMPBELL

1. Introduction
Agriculture was by far the largest sector within the medieval English economy,
accounting for at least 60 percent of GDP in 1300. 2 It was agriculture, too, which
furnished the bulk of English exports, notably wool (in processed and unprocessed
form) plus hides and grain. At least three-quarters of the population lived on the
land and in most cases they made all or part of their living by working the land.
Even for the elite, landed wealth constituted the foundation of social status and
political power. Nevertheless, medieval English agriculture has traditionally received
a bad press. For instance, according to D.L. Farmer: 'The struggle to grow grain
used most of the labour resources, most of the land, most of the capital, and most
of the management talent in the medieval rural economy - and to such little success
that poorish harvests brought famine and death'.3 Farmer takes his cue from M.M.
Postan, for whom 'the inertia of medieval agricultural technology is unmistakable'.4 Nor, on this point, does the Marxist historian Robert Brenner disagree: 'There
1. This paper would not have been written without the encouragement of Jan Bieleman.
Figure I was generated by Ken Bartley using data collected by Roger Dickinson and
Marilyn Livingstone. Funding for this component of the research upon which this paper is
based was provided by the Leverhulme Trust and The Queen's University of Belfast. The
data upon which Table 1 is based were largely contributed by John Langdon. Additional
data were collected with the financial assistance of the Social Science Research Council.
2. N. Mayhew, 'Modelling Medieval Monetisation', in: R.H. Britnell and B.M.S. Campbell
(eds.), A Commercialising Economy: England 1086 to c.J300 (Manchester, 1995) 57-60;
B.M.S. Campbell, English Seigniorial Agriculture 1250-1450 (Cambridge, forthcoming).
3. D.L. Farmer, 'Grain Yields on Westminster Abbey Manors, 1271-1410', Canadian lournalofHistory, XVIII: 3 (1983) 331.
4. M.M. Postan, The Medieval Economy and Society: An Economic History of Britain in
the Middle Ages (London, 1972) 44.
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were, in fact, known and available agricultural improvements - including the ultimately revolutionary "convertible husbandry" - which could have brought significant improvements in demesne output. .... [But these] were almost totally ignored
by English landlords'.5
Postan and Brenner concur in attributing the root of agriculture's perceived under-performance to supply-side constraints. For Postan these constraints were
essentially Ricardian in nature and arose from the difficulty of avoiding diminishing
returns to both land and labour as population growth led more and more land of
inferior quality to be brought into production. 6 For Brenner, more serious was the
chronic under-investment which arose from feudal socio-property relations. 7 Rather than invest, lords preferred to spend 'up to the hilt on personal display, on
extravagant living, on the maintenance of a numerous retinue, and on war'.8 Nor
could peasants make good this deficiency for they were deprived of capital by a
combination of excessive feudal exactions, arbitrary royal purveyancing, and punitive taxation. The upshot in both cases was technological inertia. Agriculture - the
producer of vital food and raw materials - thus remained within a low productivity
trap, with increments in output depending upon a process of extensification (to
which the supply of land set finite limits) rather than one of intensification and
productivity growth. Under these circumstances headlong population growth was
bound sooner or later to precipitate demographic crisis. This in turn triggered the
breakdown of feudal socio-property relations and opened the way to the emergence of agrarian capitalism in the ensuing early modern period, with all that this
implies for increased investment levels, higher productivity, and eventually agricultural revolution. 9
Traditional accounts of medieval agriculture are thus more preoccupied with
supply than demand and tend to stress the primacy of socio-political and institutional considerations over market forces. Thus, it is political power, socio-property
relationships and class conflict, which provide the key to change (or the lack of it),
and manorial structures and field systems which provide the essential framework
5. R. Brenner, 'Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial
Europe', in: T.H. Aston and C.H.E. Philpin (eds.), The Brenner Debate: Agrarian Class
Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe (Cambridge, 1987) 32-3.
6. M.M. Postan and J. Hatcher, 'Population and Class Relations in Feudal Society', in:
Aston and Philpin, Brenner Debate, 69-70.
7. R Brenner, 'The Agrarian Roots of European Capitalism', in: Aston and Philpin, Brenner Debate, 232-6.
8. R.H. Hilton, The English Peasantry in the Later Middle Ages: The Ford Lecturesfor
1973 and Related Studies (Oxford, 1975) 177.
9. For an early exposition of this traditional view see, RE. Prothero, English Farming
Past and Present (London, 1912). For a recent reassessment of the decline of feudalism see

RH. Britnell, 'Commerce and Capitalism in Late Medieval England: Problems of Description and Theory', Journal of Historical Sociology, 6: 4 (1993) 359-76.
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within which change took place. A further sub-plot emphasizes the potential ecological shortcomings and productivity constraints of organic husbandry systems. This
has led to claims that soil exhaustion rendered even existing levels of productivity
impossible to sustain. 10 As J.D. Chambers observed 'It was not merely that agricultural techniques were unable to respond to the challenge of increased demand;
it was worse than this. The techniques that had sufficed to enable the population to
reach the existing limit began to recede'. II Indeed, the very knowledge that the
entire socio-economic system eventually succumbed to demographic disaster in
the form of famine and plague lends appeal to explanatory models - be they Malthusian, Ricardian, or Marxist - which see nemesis as the eventual price paid for
expansion. The chronological bias of surviving historical evidence towards the troubled half century or so before the Black Death reinforces this tendency.
Such gloomy and negative verdicts nevertheless fail to do justice to the genuine
achievements of English agriculture during the 250 years between the making of
Domesday Book in 1086 and the outbreak of the Black Death in 1348. By c.1300
English agriculture was feeding at least twice as many people as in 1086. It was
also provisioning a greatly enlarged urban population, whose share of the total had
approximately doubled from a tenth to a fifth. 12 Several major urban centres had
also come into being. London, by far the largest, contained 70-75,000 inhabitants at
the climax of its medieval growth c.1300 and drew upon a greatly extended rural
hinterland for food and fuel. 13 As the medieval economy expanded so did the de-

10. Postan, Medieval Economy and Society, 57-72. For the historiography of this hypothesis see N. Hybel, Crisis or Change. The Concept of Crisis in the Light of Agrarian
Structural Reorganization in Late Medieval England, trans. J. Manley (Aarhus , 1989).
For a recent scientific contribution to the debate see E. I. Newman and P.D.A. Harvey, 'Did
Soil Fertility Decline in Medieval English Farms? Evidence from Cuxham, Oxfordshire,
1320-1340, Agricultural History Review, 45: II (1997) 119-36.
11. J.D. Chambers, Population, Economy, and Society in Pre-industrial England (London, 1972) 24. Cf B.M.S. Campbell, 'Ecology Versus Economics in Late Thirteenth- and
Early Fourteenth-Century English Agriculture' in: D. Sweeney (ed.), Agriculture in the
Middle Ages: Technology, Practice, and Representation (Philadelphia, 1995) 76-110.
12. M. Overton and B.M.S. Campbell, 'Production et productivite dans l' agriculture anglaise,
1086-1871' , Histoire & Mesure, XI: 3/4, Prix, production, productivite agricoles (1996)
290.
13. B.M.S. Campbell, J .A. Galloway, DJ. Keene, and M. Murphy, A Medieval Capital and
its Grain Supply: Agrarian Production and its Distribution in the London Region c.l300,
Historical Geography Research Series, 30 (1993) 9-11; P. Nightingale, 'The Growth of London in the Medieval English Economy', in: R.H. Britnell and J. Hatcher (eds.) Progress and
Problems in Medieval England: Essays in Honour of Edward Miller (Cambridge, 1996)
35-8; J.A. Galloway, DJ. Keene, and M. Murphy, 'Fuelling the City: Production and Distribution of Firewood and Fuel in London's Region, 1290-1400', Economic History Review,
2nd series, XLIX: 3 (1996),447-72.
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mand for agriculturally produced raw materials. By 1300 agriculture was supplying
flax, hemp, wool, dye plants, hides, skins, tallow, grain, straw, timber and wood to a
greatly enlarged and diversified manufacturing sector. Increasing quantities of primary products were also being exported overseas. Wool and cloth contributed the
lion's share of the growing volume of English exports and by the early fourteenth
century the equivalent of 8m. fleeces were leaving the country annually.14
Never again would dependence upon domestic agricultural production for food,
raw materials and exports be so complete. In later centuries general economic
progress would derive as much from the relaxation of this domestic dependence as
from productivity growth within the agricultural sector per se. In particular, more
use would be made of fossil fuels, inorganic raw materials and inanimate sources
of energy and ever greater quantities of foodstuffs and organic raw materials (processed and unprocessed) would be imported. IS This is not to deny the contribution
of rising domestic agricultural production to post-medieval economic expansion
and growth, but the sources of that increased agricultural output were essentially
the same as those which had applied between 1086 and 1348. Developments in
English agriculture before 1348 thus anticipated in several key respects the more
celebrated achievements of later centuries. 16

2. Sources of output growth in English agriculture 1086-1350
Expansion of the agricultural area
The single most immediate source of increased agricultural output was a greatly
enlarged agricultural area. 17 On the evidence of Domesday Book there were just
under 6m. acres (2.43m. hectares) of arable in 1086. IR By c.1300 reclamation and
the conversion of grassland to tillage had probably increased this to just short of the
14. A. R. Bridbury, The English Economy from Bede to the Reformation (Woodbridge,
1992) 185-6.
15. E. A. Wrigley, 'The Supply of Raw Materials in the Industrial Revolution', Economic
History Review, 2nd series, XV: I (1962) 1-16; G. Clark, A Revolution too Many: The Agricultural Revolution, 1700-1850, Agriculture History Center, University of California, Davis,
Working Paper Series 91 (1997) 2S-9 .
16. For a case study of these continuities and discontinuities see B.M.S. Campbell and M.
Overton, 'A New Perspective on Medieval and Early Modern Agriculture: Six Centuries of
Norfolk Farming c. 12S0-c. 18S0', Past and Present, 141 (1993), 38- lOS .
17. R. A. Donkin, 'Changes in the Early Middle Ages ', in: H.C. Darby (ed .),A New Historical Geography of England (Cambridge, 1973) 98- I 06.
18. This figure is a recomputation of the estimate made by F. Seebohm, The English Village Community: Examined in its Relations to the Manorial and Tribal Systems and to
the Common or Open Field System of Husbandry (London, 1883) 102-03. It is more plausible, in terms of implied levels of food output and the size of the population to be supported
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lO.5m. acres (4.24m. hectares) under the plough in 1800 (the climax of the ploughing-up campaign which resulted from the Napoleonic War).19 In other words, the
arable area grew by up to two-thirds. In many lowland arable-farming regions this
expansion was at the expense of permanent pasture of one sort or another. Nevertheless, at a national scale, and contrary to what is usually assumed, these lowland
pastoral losses were undoubtedly more than compensated for by pastoral gains
elsewhere.
It was pasture rather than arable that was the principal beneficiary from the
clearance of woodland and forest, the drainage of fenland and marshland, and the
enclosure and upgrading of upland 'waste'. In fact, most reclamation around England's extensive upland margins, especially that undertaken by the many newlyfounded Cisterican abbeys which received extensive land grants in these areas,
was aimed primarily at the creation of pasture farms.2o A national sheep flock in
excess of 12m. animals circa 1300 is unaccountable unless permanent grassland
remained abundant. Rather than grassland, it was woodland which bore the brunt
of the expansion of the agricultural area, with the result that timber and wood
became the land-use products often in scarcest supply.21 By 1300 few areas possessed arable, grassland and woodland in adequate measure. Local, regional and
national trade thus performed an increasingly important role in rectifying deficiencies in particular land-uses and their products. 22

Increased labour and capital inputs:
Reclamation was a labour-intensive task and invariably involved upgrading landuse from an extensive to a more intensive form. At Podimore in Somerset, for
example, H.S.A. Fox has demonstrated how marshland was upgraded first to rough
pasture and then, by further ditching and draining, to meadow. 23 Arable was the
most labour-intensive land-use of all and between 1086 and 1300, great as was the
increase in the arable area, the growth of population was greater. The potential
therefore existed to cultivate the land more intensively. This process undoubtedly
went furthest on peasant small holdings, since they were characterised by the highest ratios of labour to land. For example, at the close of the thirteenth century
than the more commonly cited total of 8m. acres, based on an estimate made by R.Y.
Lennard, Rural England 1086-1135 (Oxford, 1959) 393.
19. Overton and Campbell, 'Production et productivite', 290-1.
20. R. A. Donkin, The Cistercians: Studies in the Geography of Medieval England and
Wales (Toronto, 1978) 104-34.
21. Galloway, Keene, and Murphy, 'Fuelling the City' , 449.
22. DL Farmer 'Marketing the Produce of the Countryside, 1200-1500', in: in E. Miller,
(ed.), The Agrarian History of England and Wales, III, 1348-1500 (Cambridge, 1991) 324430.
23. H.S.A. Fox, 'The Alleged Transformation from Two-field to Three-field Systems in
Medieval England', Economic History Review, 2nd series, XXXIX: 4 (1986) 544.

20

NEHA-1AARBOEK 1998

peasants at Martham in Norfolk had at least six times the available labour resources per unit of land as the the prior of Norwich on his 210 acre demesne. 24 It is on
seignorial demesnes that the trend toward increased labour inputs per unit area can
be most explicitly demonstrated. On the bishop of Winchester' s demesne at Rimpton
in Somerset, for instance, labour inputs per acre increased by 40 percent over the
course of the thirteenth century.25 Adoption of written accounting here as elsewhere facilitated more careful management and closer supervision of the workers.
As labour inputs rose, so they became more specialised, with increased differentiation by task. Partial or complete substitution of waged for servile labour, as the
former became abundant and cheap, also improved the quality of labour inputs.26
New forms of labour process encouraged greater seasonal use of casual labour,
for weeding, mowing and harvesting, and it became the norm for certain types of
labour to be remunerated by the task.27
In the eleventh century low land values, borne of under-population and limited
commerce, discouraged investment. Thereafter, rising population and expanding
commerce drove up land-values and rendered capital investment more worthwhile
(although high interest rates remained an obstacle).28 By far the most spectacular
capital investments of the age were the great drainage schemes - involving cooperation between several communities and the digging of drains and construction of
dykes and sluices - which brought vast areas of potentially fertile marshland into
agricultural use. Nowhere was the transformation greater than in the East Anglian
fens.29 By the 1330s land that had been of little value in 1086 supported the greatest concentrations of taxable wealth and tax-paying population in the country.30
Meanwhile, throughout the land, fixed capital investment in improved farm buil24. B.M.S. Campbell , 'Agricultural Progress in Medieval England: some Evidence from
Eastern Norfolk' , Economic History Rewview, 2nd series, XXXVI: I (1983) 39.
25. C. Thornton, The Determinants of Land Productivity on the Bishop of Winchester's
Demesne of Rimpton, 1208 to 1403' in : B.M.S. Campbell, and M. Overton (eds.), Land,
Labour and Livestock: Historical Studies in European Agricultural Productivity (Manchester, 1991) 205.
26. D. Stone, The Productivity of Hired and Customary Labour: Evidence from Wisbech
Barton in the Fourteenth Century ' , Economic History Review, 2nd series, L: 4 (1997), 64056.
27. D.L. Farmer, 'Prices and Wages', in: H. E. Hallam (ed.), The Agrarian History of England and Wales , II, 1042-1350 (Cambridge, 1988) 760-72.
28. G. Clark, The Cost of Capital and Medieval Agricultural Technique', Explorations in
Economic History , 25 (1988) 265-92.
29. H. E. Hallam, Settlement and Society: A Study of the Early Agrarian History of South
Lincolnshire (Cambridge, 1965).
30. H.C. Darby, The Medieval Fenland (Cambridge, 1940); H.C. Darby, R.E. Glasscock, 1.
Sheail , and G.R. Versey, The Changing Geographical Distribution of Wealth in England
1086-1334-1525', Journal ofHistorical Geography, 5: 3 (1979) 249-56.
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dings, notably barns, byres, stables, sties and cotes, steadily roseY Although there
was an element of prestige and display in this, livestock became better housed and
the storage capacity of grain was improved. Higher rent levels also encouraged
heavier seeding rates, which were one of the surest ways of raising yields per unit
area. Such rates attained their maxima in eastern Norfolk and eastern Kent, both
strongly commercialised areas of fertile soil and high population density.32 Lords
and peasants alike could afford to invest in higher seeding rates. Mill construction,
in contrast, required the kinds of substantial capital sums which only lords could
muster. Mills were built and rebuilt in large numbers throughout the twelfth and
thirteenth centuries. In particular, invention of the windmill c.1180 allowed mills to
be erected where there had been none before.33 Mills enhanced the processing
rather than the production of grain and as such represented an infra-structural
improvement. Similarly, seignorial investment in bridge construction - another largely unsung achievement of the age - gave all classes of producer improved access to markets. 34

Changes in the composition of production:
As the population rose and the relative scarcity of land increased, significant changes
were made to the composition of agricultural production (Table 1). Certain crops
and animals were more productive of cash, food and/or energy than others. Industrial and horticultural crops, for instance, yielded particularly high cash returns per
unit area and hence gained in favour as holdings shrank in size and the demand
from craftworkers rose. Cultivation of flax and hemp is widely recorded in the
returns of the Nonarum inquisitiones of 1340-41 and appears to have been almost exclusively associated with peasant rather than seignorial producers.35
Processing grain into ale is far more extravagant of available kilocalories than
milling it and baking it into bread or dehusking it and consuming it as pottage. Over
31. 1. G. Hurst, 'Rural Building in England and Wales: England' , in: Hallam, Agrarian
History, 888-98; C. Dyer, 'Sheepcotes: Evidence for Medieval Sheepfarming' , Medieval
Archaeology, XXXIX : I (1995) 136-64.
32. B.M.S. Campbell, 'Arable Productivity in Medieval England: Some Evidence from Norfolk', Journal of Economic History, XLIII: 2 (1983) 386-8; Campbell et ai., Medieval Capital, 131, 136-8.
33. R. Holt, The Mills of Medieval England (Oxford, 1988) 20-22, 171-5; 1.L. Langdon,
'Water-mills and Windmills in the West Midlands, 1086-1500', Economic History Review,
2nd series, XLIV: 3 (1991) 424-44.
34. D. F. Harrison, 'Bridges and Economic Development, 1300-1800', Economic History
Review, 2nd series, XLV: 2 (1992), 240-61; R.H. Britnell, 'Commercialisation and Economic
Development in England, 1000-1300', in: Britnell and Campbell, Commercialising Economy, 17-18.
35. N. Evans, The East Anglian Linen Industry: Rural Industry and Local Economy,
1500-1850, Pasold Studies in Textile History 5 (Aldershot, 1985),41-6.
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Table 1. National trends in demesne husbandry, 1250-99 to 1325-74
Component of demesne husbandry

Years
1250-1299 1275-1324 1300-1349 1325-1374

Crops:
Mean sown acreage per demesne
% of cropped area devoted to :
bread grains'
brewing grains 2
pottage & fodder grains l
Rye & winter mixtures as % bread grains'
Barley as % brewing grains 2
Legumes as % pottage & fodder grains'
Livestock:
Mean livestock units 4 per demesne
a) Working animals:
Working animals 5 as % of livestock units 4
Oxen per 100 horses
Cart horses per 1,000 horses
b) Non-working animals:
% of non-working livestock units 6 from :
adult cattle 7
immature cattle8
all cattle
sheep
swine
Immature cattle8 per 100 adults 7
Sheep per 100 cattle
Stocking densities:
Mean livestock units 4 per 100 grain acres:
all livestock
non-working Iivestock 6 only

189

193

172

156

39
17

43
19
37
18
78
27

39
22
38
15

14

40
18
41
17
82
19

73
36

64

68

65

64
36
396
200

44
17
85

44

41

498
105

448

40
404

131

137

36
23
59
36
4
119
71

33
21
53
41
5
110

33
18
51
43
6
102

83

86

34
17
50
44
6
95
90

42
21

44

48
25

56
30

23

wheat + rye + winter mixtures
2 barley + dredge
3 legumes + oats
4 (horses x 1.0) + (oxen & adult cattle x 1.2) + (immature cattle x 0.8) + (swine & cattle x 0.1)
5 horses + oxen
6 cattle + sheep + swine
7 bulls + cows
8 calves + heifers + steers
Source: B.M.S. Campbell , English seigniorial agriculture 1250-1450 (Cambridge, forthcoming)
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time, therefore, the food grains gained relative to the brewing grains and the cheaper
food and brewing grains - rye mixtures, oats, and dredge - gained relative to those
of highest value (i.e. wheat and barley) (Table 1).36 Such simple production shifts
delivered significant gains in the rate of food output per unit area. Substituting
legumes for bare fallows had much the same effect. They provided a nutritious
food source for humans and draught animals alike and had the further merit that
they helped fix atmospheric nitrogen within the soil.
Once the decision was taken to cultivate fodder crops the decision to substitute
horses for oxen, either partially or wholly, tended to follow, since horses convert
fodder into work with greater efficiency. Over the course of the twelfth and thirteenth centuries horses came into more general use for farm work of all kinds, but
especially for carting. Their adoption made greatest progress in the more commercialised and urbanised east and south-east of England, especially on peasant rather
than seignorial holdings.37 Increased cultivation of legumes was also associated
with a switch from pannage-fed to sty-fed pigs.38 No other domesticated animal
was as efficient a producer of meat and the pig, like the horse, occupied an especially prominent place on peasant holdings. Milk was an even more productive
food source and producers who substituted horses for oxen often did so with the
aim of specialising more exclusively in cattle-based dairying.39 Dairying was certainly a more efficient use of scarce meadows and pastures and on many lowland
demesnes it gained in relative importance throughout the period 1250-1350, as
witnessed by the decline of immature cattle relative to adults (Table 1). Sheep
were the most land-extensive animal of all and, other things being equal, should
have lost out to their more food productive rivals over this period. But other things
were not equal. Rising international prices for English wool ensured that sheep
remained important on holdings and in locations where dairy cattle and swine were
not more profitable. Overall, sheep became more important over the period 12501349, not less (Table I).

36. B.M .S. Campbell, 'Matching Supply to Demand: Crop Production and Disposal by
English Demesnes in the Century of the Black Death ', Journal of Economic History, 57: 4
(1997)830-39.
37. J.L. Langdon , Horses, Oxen and Technological Innovation: The Use of Draught Animals in English Farming from 1066-1500 (Cambridge, 1986).
38. K. Biddick, Th e Other Economy: PastoraL Husbandry on a Medieval Estate (Berkeley
and Los Angeles, 1989) 121-5; J.P. Power and B.M.S. Campbell , ' Cluster Analysis and the
Classification of Medieval Demesne-farming Systems', Transactions of the Institute of
British Geographers, new series, 17: 3 (1992) 237 .
39. 8.M.S. Campbell, 'Towards an Agricultural Geography of Medieval England', AgriculturaL History Review, 36: I (I 988) 95-7; 8 .M.S. Campbell, 'Commercial Dairy Production on
Medieval English Demesnes : The Case of Norfolk', Anthropozoologica, 16, AnimaLs and
their Products in Trade and Exchange (1992) 107-18.
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Many specific changes in the composition of production were associated with
the adoption of agricultural food-chains which were more productive of food and
energy per unit area. Especially notable was the emergence of mixed-farming
systems geared towards the intensive production of grain supported by the rapid
recycling of nutrients through livestock partially fed on fodder. Within the pastoral
sector the growing practice of feeding animals on a combination of grazing and
produced fodder rather than grazing alone, represented a significant step forwards. 40
Systems of woodland management based upon systematic coppicing similarly delivered significantly higher returns per unit area. 4 1 These broad shifts in production
systems were reflected in a progressively greater emphasis upon fodder cropping,
managed hay meadows, and coppiced woodland, all of which required higher factor inputs per unit area.
In all these ways the aggregate value of agricultural output was raised per unit
area. That rise was, however, contingent upon a concomitant change in diets. Ale
and meat, especially beef, dwindled in their relative contribution to diets, whereas
bread, particularly of the coarser sort, pottage and dairy produce all grew.42

Technological innovation:
The writings of Lynn White Jnr apart, technological innovation is not something
which has generally received much attention in accounts of medieval agricuIture.43
After all, introduction of potentially revolutionally new crops and new breeds of
animals mostly lay in the future. Nevertheless, innovations there were: the most
conspicuous were the most novel. Improved methods of harnessing facilitated the
substitution of horses for oxen, an innovation which made significantly greater
progress in road haulage than in farm traction .44 Greater use of horses placed
40. B.M.S. Campbell, 'The Livestock of Chaucer's Reeve: Fact or Fiction?' , in: E. B. Dewindt
(ed.), The Salt of Common Life: Individuality and Choice in the Medieval Town, Countryside and Church. Essays Presented to J. Ambrose Raftis on the Occasion of his 70th
Birthday (Kalamazoo, 1995) 290; 1. G. Simmons, The Ecology of Natural Resources (London, 1974).
41. O. Rackham, The History of the Countryside (London, 1986) 62-118; K. P. Witney, 'The
Woodland Economy of Kent, 1066-1348', Agricultural History Review, 38: I ( 1990) 20-39.
42. C. Dyer, Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England
c.1200-1520(Cambridge, 1989) 151-60.
43. L. White Jr, Medieval Technology and Social Change (Oxford, 1962); G. E. Fussell,
'Social Change but Static Technology: Rural England in the Fourteenth Century ', History
Studies, I (\ 968) 23-32. Recent reassessments include, J. Mokyr, The Lever of Riches:
Technological Creativity and Economic Progress (Oxford , 1990) 31-56; G. Astill and J.
Langdon (eds.), Medieval Farming and Technology: The Impact of Agricultural Change
in Northwest Europe (Leiden, 1997).
44. Langdon, Horses, Oxen; 1.L. Langdon, 'Horse Hauling: A Revolution in Vehicle Transport in Twelfth- and Thirteenth-Century England?', Past and Present, 103 (1984) 37-66.
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greater demands on fodder, in response to which vetches were reintroduced as a
field crop.45 They were especially favoured by those farmers who had made the
changeover to horsepower but lacked an adequate supply of hay. Greater use of
horses was one way of harnessing more energy; constructing windmills was another. Widespread windmill construction in the period 1180-1300 is one of the most
striking examples of the rapid diffusion of an important new innovation and demonstrates that there was no reluctance to adopt new technology when it proved advantageous. 46 Simultaneous adoption of improved record keeping and accounting
on seignorial demesnes is an equally striking example of the same phenomenon,
creating in the manorial account the single most vital source for the analysis of
technological change in medieval agriculture. 47 The great barns constructed on
many demesnes during the twelfth and thirteenth centuries are an equally tangible
legacy.4R They represented a radical new approach to the need for greater and
better storage and provided an improved environment for carrying out those agricultural tasks best undertaken under cover. 49 Finally, it was during the twelfth and
thirteenth centuries that the rabbit was introduced and acclimatised. Production of
rabbit meat and fur provided a lucrative means of turning poor sandy soils to financial advantage. 5o
The true significance of these individual innovations lay less in their separate
impacts than in the new and more productive technological complexes which they
helped bring into beingY Here, one of the key achievements of the age was the
development of more intensive and complex rotations. In areas of regular commonfields this often entailed the creation of extra field divisions in order to accommodate a greater diversity and flexibility of cropping. Sometimes, when the frequency of fallowing was permanently reduced and two-course cropping was
replaced by three-, even greater structural reorganisation was required. 52 The latter was, however, less common than has sometimes been claimed and generally
speaking the greatest changes were made to rotations in areas of irregular and
45. B.M.S. Campbell, 'The Diffusion of Vetches in Medieval England', Economic History
Review, 2nd series, XLI: 2 (1988), 193-208.
46. Holt, Mills, 17-35.
47. P.D.A. Harvey (ed.), Manorial Records of Cuxham, Oxfordshire circa 1200-1359,
Oxfordshire Record Society, 50 (1976) 12-71; M. C1anchy, From Memory to Written Record:
England 1066 to 1307 (London, 1979).
48. Hurst, 'Rural Building'.
49. D. M. McCloskey and J. Nash, 'Corn at Interest: The Extent and Cost of Grain Storage
in Medieval England', American Economic Review LXXIV (1984) 174-87.
50. J. Sheail, Rabbits and their History (Newton Abbot, 1971); M. Bailey, 'The Rabbit and
the Medieval East Anglian Economy' ,Agricultural History Review, 36 (1988), 1-20.
51. J. Myrdal, 'The Agricultural Transformation of Sweden, 1000-1300': I in: Astill and
Langdon, Medieval Farming and Technology, 151-3.
52. D. Hall, Medieval Fields (Aylesbury, 1982) 44-55; G. Astill, 'Fields', in G. Astill and A.
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more flexible field systems. In such areas, by the close of the thirteenth century,
rotations had evolved in which (a) fallows took place as and when required, (b)
cropping was virtually continuous, and (c) land was either sown or unsown for
several consecutive years at a time (i.e. convertible husbandry).53 Lest the sustainability of cropping be jeopardised, it became necessary as a corollary to pay greater
attention to several related aspects of cultivation. These included more thorough
preparation of the seed-bed via repeated ploughings, use of greater quantities of
higher quality seed, and more effective weed control via systematic weeding, heavier
seeding rates, and multiple summer ploughings of bare fallows. Greater effort was
also expended on the maintenance and improvement of soil structure and fertility
through the cultivation of nitrogen-fixing legumes, systematic folding of sheep, and
applications of farmyard manure, marl, lime, night-soil and the like. 54
An associated and more striking achievement of the period was the evolution of
integrated mixed-farming systems, which combined arable with pastoral husbandry
in such a way that their respective land-use requirements became complementary
rather than competitive. 55 In other words, the arable supplied fodder and temporary fallow grazing to the livestock while the livestock supplied manure, traction and
haulage to the arable. This symbiosis was crucial if the resultant arable-based
mixed-farming systems were to prove ecologically sustainable in more than the
short term (an issue which has loomed large in assessments of the agricultural
achievements of this period).56 It was achieved via better control of fallow grazing
and folding, the development of convertible-farming systems in which land alternated between arable and temporary pasture, a greater reliance upon fodder crops
(principally legumes and oats) in conjunction with the stall- and sty-feeding of animals (especially in winter), and a more systematic recycling of nitrogen via the
collection of animal wastes and their application to the arable fields. Fully fledged,
integrated, mixed-farming systems had emerged in the most advanced regions of

Grant (eds.), The Countryside of Medieval England (Oxford, 198875-80; Fox, 'Alleged
Transformation ' .
53. T. A. M. Bishop, 'The Rotation of Crops at Westerham, 1297-1350', Economic History
Review , IX (1938) 38-44; P. Brandon, 'Farming Techniques in Southeast England ', in Hallam, Agrarian History , 312-25; B.M.S. Campbell, 'The Regional Uniqueness of English
Field Systems? Some Evidence from Eastern Norfolk', Agricultural History Review, 29 : I
(1981) 21-2; E. Searle, Lordship and Community: Battle Abbey and its Banlieu, 1066-1538
(Toronto, 1974) 272-91; Campbell and Overton, 'New Perspective', 62.
54. R. A. L. Smith, Canterbury Cathedral Priory: A Study in Monastic Administration
(Cambridge, 1943) 135-7; Campbell, 'Agricultural Progress', 31-6.
55. M. Overton and B.M.S. Campbell, 'Productivity Change in European Agricultural Development' , in: Campbell and Overton, Land, Labour and Livestock, 42-3.
56. J. Pretty, 'Sustainable Agriculture in the Middle Ages: The English Manor', Agricultural
History Review, 38: I (1990) 1-19.
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England by the mid thirteenth century.57 Their great achievement was to reconcile
intensive methods of production with sustained high levels of both arable and pastoral productivity. In Norfolk, England's most populous county and the county most
in the vanguard of these developments, mean grain yields displayed a modest upward trend over the period 1275- 1349: proof positive that high population densities
and intensive and innovative methods of production were capable of raising land
productivity.58 Here, in embryo, was the 'Norfolk system of husbandry' whose
diffusion five centuries later in an improved and more developed form constituted
a key element of the so-called 'agricultural revolution' .59

Greater specialisation:
Greater farm specialisation was the fifth avenue by which aggregate agricultural
output was raised. 60 As more farmers capitalised upon their comparative advantage, land productivity as a whole was enhanced. Additional efficiency gains accrued from a fuller spatial division of labour. Pastoral husbandry was particularly
open to specialisation due to the ease with which animals and certain of their
products - wool, hides, cheese and butter - could be transported over long distances. Farmers increasingly specialised in different types of livestock, different stages
of livestock production, and different types of livestock product. 61 Growing numbers of markets and fairs were established to service this trade, which enabled
pasture-deficient farms to take advantage of those with a relative abundance of
pasture. One aspect of this trade was the rearing of replacement draught oxen on
upland farms for sale to lowland arable farms . Another, was the sale of surplus
calves by specialist dairying demesnes in the south and east. Such dairying demesnes also sold significant quantities of cheese and butter. 62 Wool production was
even more highly commercialised. Wool, sometimes produced in the remotest loca-

57. In eastern Norfolk documentation is provided by a set of grouped manorial accounts
relating to demesnes operated by St Benet's Abbey during the period 1239-46: Norfolk
Record Office (Norwich) Diocesan Estll & 2,1.
58. B.M.S. Campbell, 'Land, Labour, Livestock, and Productivity Trends in English Seignorial Agriculture, 1208-1450', in: Campbell and Overton, Land, Labour and Livestock,
144-82.
59. Campbell and Overton, 'New Perspective', 88-95.
60. Overton and Campbell, 'Productivity Change', 19-22.
61. M. Overton and B.M.S. Campbell, Norfolk Livestock Farming 1250-1740: A Comparative Study of Manorial Accounts and Probate Inventories', Journal of Historical Geography, 18: 4 (1992) 377-96; Campbell, 'Livestock of Chaucer's Reeve', 271-306.
62. Campbell, 'Commercial Dairy Production' 113-14; B.M.S. Campbell, 'Measuring the
Commercialisation of Seigneurial Agriculture c.1300', in: Britnell and Campbell, Commercialising Economy, 172-73 .
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tions, was the one agricultural commodity regularly to be traded in local, regional,
national and international markets. 63
Within the arable sector the opportunities for specialising were equally real but
geographically more circumscribed, due to the higher unit transport costs of grain,
especially overland. Access to cheap bulk transport by river and sea thus shaped
patterns of arable specialisation. 64 The concentrated demand of major urban centres was a spur to specialisation within their hinterlands, especially on demesnes
whose grain output was, on average, well in excess of seignorial consumption
requirements. By the close of the thirteenth century London's normal grain provisioning hinterland encompassed over 4,000 square miles. Within that hinterland the
choice of grains produced was consistent with the cost-distance of transporting
them to the metropolis. Thus, the cheapest fodder and bread grains were produced
in greatest quantity close to the city, high quality brewing grains at an intermediate
distance, and wheat - the most highly prized bread grain - at the greatest distance
of al1. 65 Specialist production of firewood, charcoal and timber bore a similar costdistance relationship to the London market. 66
It was once thought that 'technology and exchange had not progressed far enough by the early fourteenth century to allow much [agricultural] specialisation' .67
Such a view is no longer tenable. Within the demesne sector alone seven different
types of mixed-farming system may be distinguished at a national scale c.1300,
differentiated from one another in the character, intensity and composition of their
husbandry. Each of these seven farming types in its distribution reflects the wider
forces - environmental, institutional, and economic - shaping agricultural production .6R It would be surprising if the non-demesne sector did not display at least as
wide a range of specialisms.

The relative importance of these sources of output growth:
By 1300 English agriculture had yet to achieve its full output potential. Although
the agricultural area had been greatly expanded much potential farmland remained
in reserve as royal forest and private hunting grounds.69 Institutional obstacles had
63. E. Power, The Wool Trade in English Medieval History (Oxford, 1941); T.H. Lloyd, The
English Wool Trade in the Middle Ages (Cambridge, 1977).
64. B.M.S . Campbell and J.P. Power, 'Mapping the Agricultural Geography of Medieval
England' , Journal of Historical Geography, 15: 1 (1989) 24-39; Campbell, ' Ecology versus
Economics', 81-91.
65. Campbell et ai, Medieval Capital, 76-7, 111-44.
66. Galloway, Keene and Murphy, 'Fuelling the City'.
67. R.E. Glasscock, 'England circa 1334' , in: Darby, New Historical Geography, 167.
68. Power and Campbell , 'Cluster Analysis'.
69. C. R. Young, The Royal Forests of Medieval England (Leicester, 1979); L. Cantor,
'Forests, Chases, Parks and Warrens', in: L. Cantor (ed.), The English Medieval Landscape (London, 1982) 56-85.
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to be removed before this land could be brought into more productive use. The
same applied to the often considerable areas of common pasture and waste. True,
these did yield a range of agricultural products, but rates of productivity were
bound to remain low until more effective means of managing and exploiting these
land-use resources were put in place. In later centuries enclosure would transform
these areas. Enclosure facilitated the substitution of more intensive methods of
production, requiring greater unit inputs of labour and capital. Reclamation and
land-use change during the twelfth and thirteenth centuries had much the same
effect. Whether land was upgraded from natural to coppiced woodland, from marsh
to pasture, from pasture to meadow, or from grassland or woodland to arable, the
intensity of production rose. Nevertheless, methods of managing woodland, grassland and arable themselves remained predominantly extensive. The intensive extremes of coppiced woodland, enclosed grassland, and more-or-less continuously
cropped arable were confined in their adoption to relatively limited areas of high
population density, resource scarcity and strong market demand in the east midlands, East Anglia and parts of the south-east. Elsewhere, scope for fuller adoption
of these methods remained largely unfulfilled and had to await the far-reaching
socio-economic changes of the seventeenth and eighteenth centuries.
Significant gains in food and energy output could nevertheless be achieved without altering the nature or intensity of land-use. The broad shifts in the composition
of agricultural production which can be observed within the demesne sector after
1250 greatly extended the subsistence base of society, albeit at the sacrifice of
certain food preferences (Table 1). Indeed, the shift to a predominantly grainbased diet, composed of increasing proportions of coarse bread and pottage and
decreasing proportions of ale and meat, had been taken almost as far as was realistically possible by the early fourteenth century. This was especially the case in
the areas of greatest population pressure and strongest market demand where
there is abundant evidence that consumers were trading down to the cheaper bread
and brewing grains. For instance, it was in response to the concentrated demand
from the urban poor that farmers in the immediate hinterlands of London and Norwich specialised in the cultivation of rye, rye mixtures, oats and barley.70
Technological innovation was far more limited and selective in its impact. None
of the key innovations of the age was universal in its adoption. Most were limited in
their geographical spread and restricted to certain categories of producer. Written
accounting was exclusive to the seignorial sector and in the remoter parts of the
country appears only to have been adopted on the greatest of estates. Horse haulage was adopted by a far wider cross-section of producers, but remained the
exception rather than the rule in the remoter parts of the south-west and northwest. In fact, the more commercialised and populous parts of the east and south70. B.M.S. Campbell, 'Economic Rent and the Intensification of EngJish Agriculture, 10861350' , in : Astill and Langdon, Medieval Farming, 239-40.
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Figure 1. The unit value of agricultural land in England, 1300-49, according
to the Inquisitiones Post Mortem
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Definition:

Mean ratio (unit value: unit value) of:

Land category

Very high
High
Average
Low
All

Mean unit
value of arable
(pence)

grassland
to arable

meadow
to arable

meadow
to pasture

16.2
7.0
4.3
2.6
3.9

l.l
2.2
3.6
5.7
4.5

1.3
2.8
4.3
6.5
5.3

2.9
3.3
3.9
5.3
4.5

east consistently proved themselves to be most receptive to the adoption of new
technology. It was here, by the early fourteenth century, that written accounting,
horse traction as well as horse haulage, vetches, windmills, barns and rabbit warrens were all most likely to be encountered. It was here, too, that agricultural
systems attained their fullest development. Technologically sophisticated, complex
and productive agricultural systems emerged in only a few key areas where environmental, locational, economic and institutional factors combined to nurture the
evolution of uniquely progressive methods . Eastern Kent, eastern Norfolk, and
parts of the East Anglian Fenland stand out in these respects. The high unit land
values which their advanced agricultural methods sustained provide a striking contrast with much of the rest of the country, where production methods were uniformly less precocious and unit land values were almost monotonously low (Figure
1). Not surprisingly, these technologically more conservative parts of the country
were also less differentiated and specialised in their husbandry. Specialisation, like
innovation, was most pronounced where market demand was strongest and most
differentiated .7 )
In England the story of medieval agricultural change is therefore one of uneven
development. Although change of one sort or another can be found almost everywhere, intensification, innovation and specialisation went very much further in some
areas than others. The gap between the least and most progressive and productive
husbandry systems steadily widened. In a few privileged parts of the country the
best English methods were practically on a par with those to be found in the more
developed parts of the continent, especially in northern France and F1anders.72
71. Power and Campbell, 'Cluster Analysis ' , 232-42.
72. B. H. Slicher Van Bath, 'The Rise ofIntensive Husbandry in the Low Countries' , in: J
S. Bromley and E. H. Kossmann (eds.), Britain and the Netherlands: Papers delivered to
the Oxford-Netherlands Historical Conference 1959, I (London, 1960) , 130-53; E. Thoen,
'The Birth of "The Flemish Husbandry": Agricultural Technology in Medieval Flanders' ,
in: Astill and Langdon, Medieval Farming, 69-88.
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Such localities mostly faced the continent and were distinguished by high unit values of land. They were, however, very much the exception rather than the rule
(as, indeed, were their counterparts in Europe) and comprised no more than an
eighth of the total agricultural area within England south of the River Trent (Figure
1). From these early beginnings manure-intensive mixed-farming systems would
eventually develop and diffuse until , by the nineteenth century, they had became
the norm throughout the greater part of the country.

3. Markets and agriculture - the demand side of the equation
Spurring medieval agricultural change on was not merely the growth of population
(as Postan argued) or the ever growing consumption requirements of lords and
their households (as Georges Duby claimed), but the need to service a commercialising economy in which trade was growing at all levels and urban centres were
expanding.73 The production decisions of farmers became increasingly influenced
by the relative price of agricultural products, rent of land and cost of labour. 74
Indeed, as opportunities for extending the agricultural area dwindled, specialisation
and exchange became the principal means of averting diminishing returns and offsetting environmentallimitations. 75Trade enabled land-deficient areas to draw upon
the resources of land-abundant areas and encouraged individual farmers to concentrate upon what they could best produce. The extent to which specialisation
resulted was determined by the size of the market: during the twelfth and thirteenth
centuries local, regional, national and international markets for agricultural produce
all grew. Demand became more concentrated. Farmers almost everywhere were
influenced in some way by these expanding opportunities, although their capacity
to exploit them was constrained by the cost of delivering their produce to market.7~
Proliferating markets, fairs, and boroughs during the twelfth and thirteenth centuries testify to the vigour with which internal trade was then expanding. 77 Towns
not only increased in number but grew in size, doubling their share of the population

73. Postan, 'Medieval Agrarian Society ' ; G. Duby, The Early Growth of the European
Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century (London, 1974),
trans. H. B. Clarke, 177-80; K. G. Persson, Pre-industrial Economic Growth, Social Organization and Technological Progress in Europe (Oxford, 1988); R.H. Britnell, The Commercialisation of English Society 1000-1500 (Cambridge, 1993); E. Miller and J. Hatcher,
Medieval England: Towns, Commerce and Crafts (London, 1995).
74. Campbell, 'Matching Supply' .
75. Persson , Pre-Industrial Economic Growth, 71-3.
76. Campbell, 'Ecology versus Economics' , 91-4; Campbell, 'Economic Rent' , 235-42; Campbell et ai, Medieval Capital, 46-75 .
77. Miller and Hatcher, Medieval England, 135-80.
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from perhaps 10 percent in 1086 to 20 percent in 1300. 7R Greater economic and
market integration delivered disproportionate benefits to the cities at the top of the
urban hierarchy. In 1086 London alone contained at least 10,000 inhabitants; by
1300 at least fourteen other towns were of this size. London consolidated its primacy over this period, trebling in size to 70-75,000 inhabitants in 1300, by which
time it was the second largest city north of the Alps. Where in 1086 possibly one in
ninety English people had lived in London, by 1300 this had narrowed to approximately one in sixty. London grew in part because during the thirteenth century its
role as a capital city was enhanced. The king and his court spent more and more of
their time in London, and Westminster became the more-or-Iess permanent seat
for the Exchequer, Chancery, and Royal Courts of Law, attracting governmental,
administrative and legal business to the city. The metropolis benefited even more
from the enhancement of its role as a regional, national and international centre of
commerce. Denizen merchants were more active in its overseas trade than that of
any other English port. Due to their initiative, London's share of English overseas
trade doubled to about 35 percent of the total, at a time when the total value of
trade trebled. Specialist groups emerged within the city dependent upon trade and
commerce for a living and to service that trade London became a manufacturing
and distribution centre. The finest London-made goods commanded a national
market. 79
Great cities like London were the forcing ground of agricultural change as levels
and contours of economic rent within their hinterlands were reconfigured in response to expanding urban demand. Analysis ofland-use and farming systems within London's hinterland reveals that they were strongly influenced by the provisioning needs of the capital. Nevertheless, at this early stage in the city's history
London 's 'von Thiinen field of force' embraced - for all commodities - no more
than perhaps a fifth of the total national land area. Of this, less than half was
engaged in the regular supply of grain to the city. Even within this area of regular
grain supply relatively low levels of economic rent prevailed over high, with the
result that extensive systems of production prevailed over intensive. This is consistent with the von Thiinen model which predicts that within the provisioning hinterland of a major city high-yielding, intensive systems will occupy 6 percent of the
arable, moderately productive and intensive systems a further 54 percent, and lowyielding extensive systems 40 percent of the arable. 80 The provisioning hinterlands
78. C. Dyer, 'How Urbanized was Medieval England?" in: 1.-M. Ouvosquel and E. Thoen
(eds.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe: studia in honorem Adriaan Verhulst
(Ghent, 1995) 169-83.
79. OJ. Keene, 'Medieval London and its Region ' , London Journal, 14: 2 (1989) 99-111;
Nightingale, 'Growth of London'; Miller and Hatcher, Medieval England, 181-254.
80. South of the Trent high unit land values accounted for 12 percent, average unit land
values for 35 percent, and low unit land values for 52 percent of the agricultural area: see

Figure I.
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of lesser urban centres were even smaller. Exeter drew its grain from within a 20
mile radius and Winchester from within a 12 mile radius. R' Little wonder, therefore,
that at a national scale low economic rent and extensive farming systems remained
very much the order of the day. Low unit land values accounted for half of the total
agricultural area south of the River Trent and were predominant throughout those
southern and western parts of the country most remote from London and the leading entrepots of the east coast (Figure 1). For producers in these areas 'the local
markets and the communities around them were the more important outlets for the
produce of the countryside' .R2 Such markets were, however, incapable of stimulating economic rent and agricultural intensification to the same extent as major
urban concentrations of demand. Consequently, low economic rent lay like a shadow across the land, discouraging intensification, innovation and specialisation. It is
hardly surprising that evidence drawn from estates located in such areas conveys
a powerful impression of technological inertia. Until substantial growth occurred in
the non-agricultural sector and there was a quantum leap in the scale of urban
centres the incentives to intensify, specialise and innovate would remain selective
in nature and geographically circumscribed in impact. Surplus labour would also
remain trapped on the land, depressing labour productivity in agriculture.
The crucial historical lesson to be drawn from this is that technology was not the
limiting factor upon agricultural productivity and output which it has so often been
represented as being. In the increasingly commercialised world of the thirteenth
century factor costs and economic rent were more important. It was these that
determined in the main how land was used, what was produced, and whether it
was worth adopting more intensive and innovative methods. When and where circumstances were propitious medieval English farmers were as innovative and productive as their seventeenth-century successors. R3 The vital difference between
the thirteenth and the seventeenth centuries was therefore less the available agricultural technology than the size, composition and concentration of the market.
London, for instance, was over three times larger at the beginning of the seventeenth century than it had been at the end of the thirteenth.R4
Recent research into medieval English agriculture thus emphasizes the demand
rather than supply side of the equation and interprets the state of agricultural deve81. J.H. von Thiinen, Der isolierte staat (Hamburg, 1826), English edn. trans. C.M. Wartenberg, Von Thiinen's Isolated State , (ed.) P. Hall (Oxford, 1966); Campbell, Medieval
Capital, 172-74; Campbell, 'Economic Rent', 241-44.
82. Farmer, 'Marketing', 329.
83. J. Langdon, G. Astill, and J. Myrdal, 'Introduction', in: Astill and Langdon, Medieval

Farming, 2-3.
84. F. J. Fisher, 'The Development of the London Food Market, 1540-1640', Economic
History Review, V: 1(1935) 46-64; E. A. Wrigley, 'A Simple Model of London's Importance
in Changing English Society and Economy, 1650-1750', Past and Present, 37 (1967) 44-70;

CAMPBELL CHANGING PERSPECTIVES ON MEDIEV ALAGRICULTURE

35

lopment as a largely rational response to the prevailing scale, composition and
configuration of demand. On this reading it was not agriculture that impeded economic development: on the contrary, it was the limited and selective nature of
viable commercial opportunities that constrained agricultural progress. The great
achievement of subsequent centuries was to liberate agriculture from those constraints thereby allowing a fuller articulation of agricultural productive forces.

III

Agricultural progress in England and the North and
Southern Netherlands during the Middle Ages: was
the demand really so important?
ERIK THOEN

This article is a reply to Bruce Campbell's paper 'Constraint or constrained? Changing perspectives on medieval English agriculture'. 1
I was asked to deliver some subjects for discussion on the one hand and to
compare Campbell's results with the Northern and Southern Netherlands on the
other. I will combine both tasks in the form of a few remarks, which will, of course,
insufficiently cover all the material of Bruce's rich paper. In my comparison, I will
focus on Flanders which my own research has concentrated on and I will occasionally refer to other areas of the Netherlands. As the co-ordinator of a comparative research group on agricultural history of the North Sea Area, of which Bruce
Campbell is one of the leading members, I shall have to touch on some aspects of
comparative history. Yet, rural interregional and international comparative history
is still in its infancy and there is always the danger of a caricatural statement.
First I want to comment on agricultural progress in England in the pre-plague period as described by Bruce and I shall compare it to the Netherlands and especially
to Flanders. In the second part of this reply, I will make some objections to his
proposed explanation and his emphasis on the demand factor of agriculture progress.
The first consideration is: was English agriculture as progressive as Bruce Campbell
presents/argues it to have been?
I fully agree that we should not have a 'gloomy and negative verdict' anymore on
British agriculture and need to do justice to the achievements of that agriculture
during the 250 years before the outbreak of the Black Death in 1348. Indeed, a
glance at the overviews of Michael Postan and Georges Duby published about 20
1.

See p.x in this volume.
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years ago shows that researchers then were only aware of a very small number of
farm systems which were then a slightly more progressive than a 2field or a 3field
system. 2 Moreover, these 'islands' of intensification were located in the eastern
part of the Midlands, which, as it turned out according to Campbell's results, were
not the most progressive areas of England!
Comparisons with the continent, and especially with the Netherlands and within
the Netherlands with Flanders may be useful to temper this optimism a little. Indeed, allow me to warn for an 'over-optimism' about British agriculture in the
medieval period, even in the most 'progressive' areas such as eastern and southeastern England (Kent, East AngJia) and the south-west of England. 3 When I read
his first articles about Norfolk, almost 15 years ago now, I was very impressed not
only with the results and the rich documentation he presented: for the first time
someone studying agricultural history really did know what agricultural practice in
the past was, taking into account in an accurate way all the elements that influenced agricultural output and not just giving some superficial yield ratios as was
done before by most of the 'rural' historians. He surprised us all with maps of
farming systems for the whole of England. 4At that time I was writing my own PhD
thesis on the Flemish agriculture and had done some similar investigations (with
documentation which is nevertheless not so rich for Flanders as for England), which
allowed me to look quite deeply into the structure of rural practice and the rural
economy as a whole. 5 Together with scholars as Verhulst for Flanders, Tits and
Van Uytven for Brabant and Derville for Northern France (in the MA part of
Flanders), we were discovering almost simultaneously that large parts of Flanders
were even more progressive than P. Lindemans and B.H. Slicher Van Bath had
pointed out in the early 60'S.fi We also found that many 'agricultural inventions '
2. See for example G. Duby, Rural economy and Country Life in the Medieval West
(London:Edward Arnold Publishers 1968) 341-345 and M.M . Postan, The Medieval Economy and Society: An Economic History of Britain in the Middle Ages (London, ; 1976).
3. Compare the following considerations also with J.Langdon, 'Was England a technological backwater in the Middle Ages?' in: G.Astili and J.Langdon, eds. Medieval Farming
and Technology. The Impact of Agricultural Change in Northwest Europe (Lei den-New
York-Koln, 1997) 275-292.
4. See among many other publications: B.M.S. Campbell, 'Agricultural progress in medieval England: some evidence from eastern Norfolk ' Economic History Review 41, 1983,2646; B.M.S.Cambell, 'The diffusion of vetches in medieval Enland' , Economic History Review 41,193-208 ; B.M.S.Campbell,'Intensification of English Agriculture, 1086-1350', in:
G.Astili and J. Langdon Medieval Farming, 225-250. See also his forthcoming book on
demesne farming in England in the late Middle Ages.
5. E.Thoen, Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst, Centre Beige d' Histoire Rurale 90 (Gent, 1988) 2 vols.
6. For a state of the art about the study of agricultural technique in medieval Flanders,
see: E. Thoen, The birth of Athe Flemish Husbandry@: agricutural technology in medie-
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described by Slicher as 'inventions of the 14'h century' needed to be placed earlier,
at least in the (second half) of the 13'h century.
Certainly, at that time we were too much influenced by the idea of Le Roy
Ladurie's 'histoire immobile'7 and maybe overestimated the achievements of
medieval agriculture, stressing too much - I think now- the importance of 'intensification' in the context of economic progress. Since I was interested in the study of
agricultural development, I went on to research the 11 'h_12'h centuries looking for
the origins of that intensification and my findings were partly comparable to the
situation of (east) England, as described by Bruce Campbell. R
Moreover, one can also wonder whether the medieval agricultural changes in
England as well as in Flanders were so spectacular at all. Are practices such as
reducing the fallow land or the use of more manure not very logical and simple? I
was myselffor a long time misled by the 'importance' of intensification. Is it, in the
mind of a farmer, not more an achievement to continue the practice of extensive
agriculture based on a greater amount of commercialisation and lesser costs? Or,
to put it in an other way, were the cost-saving 'inventions' Bruce Campbell describes not more in accordance with efforts to reduce the increasing costs caused
by a loss of (possibilities for) extensive agriculture?
To investigate those problems a bit more, let's deal with the output (achievement) of England and the five sources Bruce Campbell sees as the sources of the
success, ad let us compare them with the situation in Flanders.
The first source of expansion Bruce sees for the success-story of British agriculture in the period studied was the expansion of the agricultural area with about
30 to 50 %. Although we have no statistical data, historical geographers pointed
out that in the Netherlands during the Great Reclamation Period, the totality of
newly cleared land was greater in many areas of the Netherlands than in England.
In some areas the amount of cultivated land quadrupled . This happened in Flanders
largely thanks to investments of the lords, especially in the coastal area. 9
val Flanders' in: G.Astill and 1. Langdon, eds., Medieval Farming 69-88.
7. According to E. Le Roy Ladury, there was almost no increase in agricultural production
and productivity between 1300 and 1800. See J. Goy-E. Le Roy Ladury,Lesfluctuations du
produit de La dime (Paris 1972). This opinion is now, also for France challanged by people
such as PH. T. Hoffman, Growth in a TraditionaL Society. The French Countryside 14501815 (Princeton:Princeton University Press, 1996).
8. E.Thoen, 'The count, the countryside and the economic development of the towns in
Flanders from the eleventh to the thirteenth century. Some provisional remarks and
hypotheses ' in: E.Aerts, B.Henau, P. Janssens, R.van Uytven, eds., Studia Historica Oeconomica. Liber amicorum Herman Van der Wee, Universitaire Pers (Leuven, 1993) , 259278.
9. These investments were more carefully done in Flanders than in Holland -thanks to a
greater central power and personal interest of the count of Flanders- so that an ecological
des aster could partly be avoided in Flanders in the late Middle Ages (see :'Turfwinning in
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These investments were done more carefully in Flanders than in Holland -thanks
to a greater central power and the personal interest of the count of Flanders- so
that an ecological disaster could partly be avoided in Flanders in the late Middle
Ages.
A great impulse for reclamation was given in Flanders thanks to a real population
policy of the lords in the sandy parts of the Netherlands leading to an annihilation of
traditional property relations. lO
Worth noting too is the likelihood that the population increase was much greater
in Flanders and in many other areas of the Continent in the 12th and 13 th centuries
than in England . The urban population was also greater, and despite the praiseworthy and interesting efforts of Chris Dyer and many others to force up the number
of townspeople and of non-agricultural people, many 'towns' of England were, by
Flemish standards, not more than villages (except London and a few other towns).
While in England maybe 15 % of the people lived in towns ll , more than 30 % of
the people lived in an urban environment in the Netherlands (if we are allowed to
apply the data of the 15th century for the late 13 th )12. Nevertheless also, according
to Bruce Campbell's own calculations, England would have had about 4 million
inhabitants in 1300. 13 This is quite a low number compared to France, which had
maybe 15 million inhabitants at that time and even to the small Netherlands with
maybe had (in 1469) more than two and a half million inhabitants l4 (this is half the
population of England !). By way of comparison 15: Italy had about 10 million inhabitants, Germany 9, Spain and Portugal 8,75 . I have always wondered why the
British population was so low in the middle ages. Was the agricultural output so
restricted anyway? Or did different property relations play their part? We shall
return to that problem.
Laag Nederland voor 1530' Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer; 5
(1997)2).
10. E.Thoen, 'The count' . It must be said that archeologists now tend to demonstrate that
the contradiction between reclaimed and unreclaimed land is less dignificant than thought
before: a graet part of unreclaimed lands was during the early middle ages used in the
context of extensive farming systems.
11. C.C.Dyer, 'How Urbanised was Medieval England?" in: E. Thoen, 1.M. Duvosquel,
eds., Peasants and Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst
(Gent, 1995) 169-184.
12. W.P.Biockmans, G.Pieters, w.Prevenier, R.W.M. Van Schaik, 'Tussen crisis en welvaert:
sociale veranderingen 1300-1500' Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem, 1980)
IV 42-86.
13. M.Overton and B.M.S. Campbell, 'Production et productivite dans I' agriculture anglaise,
1086-1 871'Histoire et mesure (J 996)XI, nE3/4 255-298, especially 290.
14. W.Blockmans and others Tussen crisis en welvaart' .
15. See for example the numbers given by E.Aerts, W.Dupon, H. Van der Wee, De economische ontwikkeling van Europa. Documenten deel 1 Middeleeuwen 950-1450 (Leuven,
1985) 54.
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The second source was the increased labour and capital inputs. Also in this respect, the Netherlands were not inferior to England, on the contrary: 16
- Servile labour was much less important in 1300 in the Netherlands than in England and had never existed in many parts.
- Capital inputs were large thanks to the erection of new farms , dikes canals
etc ... Probably Flanders had the best infrastructure system possible in the 12'h
century.
- Windmills were equally constructed since the late 12th century as a result of
which areas could be reclaimed (for 'Vergetreidung') where it was not possible
before. Around 1300, there was probably about one windmill per 1000 inhabitants.
I could enlarge this list of new 'capital inputs' , but what is important is that many of
these investments were stimulated by the lords whose numbers were growing constantly in the same period. I? Moreover, the lords were not restraining but stimulating
agricultural progress. Anticipating what I shall write below, it seems that also in this
respect not only the demand but also the property relations played their part in the
agricultural development of the Netherlands.
The third path to progress according to Campbell were the changes in the
composition of the production. Again the same phenomena sometimes happened in
Flandres earlier and more drastically: 18
- Draught horses replaced in many places already in the early 12'h draught oxen
- Cattle breeding also replaced sheep breeding, to a large extent already in the
l2'h century.
The fourth way to progress was technological innovation. Again in this respect
there is, as we noted already, parallelism with England. Nevertheless many authors
seem to argue that in the Netherlands many 'innovations' first occurred, not on the
large estates, but within the context of the small tenancies. Unfortunately, the first
proofs of these ' inventions ' are only available for the l3'h century, a period during
which a mayor change of the rural structures took place. Some elements of 'change' were: 19
- The three-field rotation system was (partly) given up for more intensive rotations.
- Legumes were much more important than in England (on some manors they
covered 40% of the cultivated area)
16. Compare for example for the Southern Netherlands: J. Mertens 'De landbouwers in het
Zuiden 1100- I 300' in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 2(Haarlem 1983) 105-123
and Thoen 'The count' with vols 2 and 3 in Agricultural History of England and Wales
(Cambridge ;Cambridge University Press, 1988 en 199 I).
17. Thoen, 'The count ' 276.
18. Thoen, 'The count ' 266 sq.
19. Thoen, 'The birth' and E.Thoen, 'Technique agricole, cultures nouvelles et economie
rurale en Flandre au bas Moyen Age', Douziemes Journees Internationales d'Histoire,
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- Commercial crops such as dyes were very popular in the 13 th •
- Convertible husbandry (up and down husbandry) was known already in the 12th
century and played a large part in the conversion of marginal land into permanent
arable land .
Most of these developments were attested in Flanders but also in the neighbourhood of Antwerp and in Belgian Limburg where you would hardly expect it. We
have studied the agriculture of the last mentioned area in the late 13 th and have
found for that period many signs of intensification.20 The same was already attested earlier for Limburg in the Netherlands .21 Even in the core of the micro-openfields of Drente, progressive croprotation systems were attested by archaeologists
(e.g. with an intensive use of summer corn).22 In these areas with still a great deal
of common heath land, dod manuring took place, although maybe less than thought
before. So also in areas away from the immediate influence of towns, forms of
'intensive agriculture' took place.
The results were: very high yields per acre for winter crops as well as for spring
crops, certainly in Flanders but probably also in Holland as has been demonstrated
recently by Peter Hoppenbrouwers and Bas Van Bavel Y These yields were certainly almost all higher than in England. Most significant are the differences of the
yields of oats between England and the Netherlands. The much higher yields of
oats in the Netherlands and especially in Flanders 24 were, in my opinion , the prove
that this difference between England and this part of the Continent was caused
mainly by a better manuring via stable feeding of cattle.

Bruce Campbell's fifth way to expansion was specialisation. Here we see some
more differences with England. In many of his recent publications, Bruce Campbell

septembre J990, Centre Culturel de Flaran 12 (Auch, 1992) 51-67.
20. Forthcoming study on the estates of the 'Commanderij Aldenbiezen'in the late 13th
century.
21. P.C.M .Hoppenbrouwers Een Middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden
(ca. J360- ca.15J5). A.A.G. Bijdragen 32 (Wageningen 1992) 255-257.
22. Th . Spek, Bodemkundige varia tie op middeleeuse akkercomplexen in pleistocene
zandgebieden van Nederland (Wageningen,1988).
See also for the Flemish 'Campines', also an area of poor sandy soils: J.Bastiaens and
C.Verbruggen, 'Fysisch en socio-economische achtergronden van het plaggenlanbouwsysteem in de Antwerpse Kempen', Tijdschrift voor Ecologisch Geschiedenis 1(1996) 2632.
23. Hoppenbrouwers, ibidem; BJ.P. Van Bavel, 'Evaluation of arable productivity in the
central part of the Dutch river area c.1360- c.1570' ,in: E.Thoen and B.J.P.Van Bavel, eds.
Land productivity and agro-systems in the North Sea Area: elements for a comparative
study (Gent, 1998) CORN publication series.
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focussed on the Von Thiinen circle system, based on regional specialisation in
function of the distance to the markets, to explain (especially) the agriculture in the
neighbourhood ofLondon. 25
According to certain authors such as Peter Hoppenbrouwers a 'Von Thiinen'
circle system, stimulated by the towns with regional specialised areas which were
supplementary to each other, did not exist yet in the Northern Netherlands in the
Late Middle Ages .26
On the other hand, a regional specialisation system did come to existence in the
county of Flanders as early as the 11th-12th century as we demonstrated, although
it did not come to exist as a consequence of the urbanisation, as the Von Thiinen
theory suggests, but as a stimulus for urban developmentY
Nevertheless -contrary to the London area?- this system was in large part destroyed in the course of the 13 th century. As explained in some recent publications
it was, for a number of reasons, replaced by a mixed farming system which was
only still partly based on commercialisation. Mainly this new typical 'Flemish' agrosystem can be characterised as a ' (commercial)survival-economy' and was based
on very small farms. Maybe also in Holland the rural economy went (later) into a
more or less comparative stage, as the publications of Jan Luiten Van Zanden
seem to indicateY Labour input was higher and and there were more technical
' innovations' in these systems than in 13 th century (East-) England for example.
So, to conclude, it is likely that, the agricultural output as well as the population
were in ca 1300 probably much higher in the Netherlands than in England. Intensification was not to be compared, at least not with Flanders. Moreover, Campbell
(and Overton)'s own comparisons between the population movement and the movement of the amount of arable land in the same period seem to give additional
support to the fact that intensification, and consequently also declining labour productivity, were smaller in England than in the Flanders. 29 This can also be because
Bruce focused his research exclusively on large farms, centres of demesnes. Let
it be noted in passing that, if demesne farming was so successful in England in the
13 th and following century, why then did the great landlords of the 14th century
give up direct farming and divide there demesnes?
24. Compare the studies of Thoen and Campbell in E.Thoen, B. Van Bavel,eds. Landproducivity. Yields of oats are reacting more easy than any cereal to manuring, even if it is the
winterfield which is manured.
25. B.M.S.Campbell, 'Economic rent' 238.
26. P. Hoppenbrouwers, 'Agricultural production and technology in the Netherlands, C.
1000-1500', in: G. Astill-J.Langdon, MedievaLfarming , 89- 114.
27. Thoen 'The birth' 71-74.
28. J.L. van Zanden, 'Op zoek naar de 'missing link'. Hypothesen over de opkomst van
Holland in de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd' Tijdschrift voor SociaLe Geschiedenis 14(1988)359-386.

29. M.Overton and B.M.S.Campbell 'Production'266 sq.
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In our next remarks I switch over to the more explanatory elements. In his

explanation, Bruce Campbell focused on the role of the demand in the economic
development of the English countryside. As a matter of fact, doing so, he is using
the 'classical' 'Smithian' model for the Middle Ages. I think he is going too far in
neglecting the economic structures of the medieval society. One cannot pass over
the study of internal economic structures which were determining the 'stimuli' and
the 'constraints ' of the growth rates of the medieval agricultural supply as M.M.
Postan, R. Hilton, E.A.Kosminsky, and many other famous 'ruralists' did, who
studied the English peasants, but who unfortunately were less aware of the agricultural techniques. Elements such as the importance of demesne farming , the role
of power structures in general, the study of many other impulses for dividing end
engrossing farm sizes (the size of the farms determining in a large part the agrosysems), the role of survival strategies in the income formation (including the study
of additional incomes via so-called proto-industrial ways), in sum elements which
determine the so called 'property relations' 30, deserve as well as the demand a
place in the explanation of the evolution of agricultural development. This is even
more clear in many areas of England than in the Netherlands, because the direct
link between non-rural demand and agricultural progress is even less clear in England. So, it always strikes me that in the, in a technical-agricultural way, most
progressive areas, seigniorial power was lighter than elsewhere." Wage labour
was used on all the great estates in the east by the 13 'h century, while in other areas
the use of customary labour services persisted. But even for the densely populated
and urbanised areas there are other scenarios thinkable to explain the 'intensive
husbandry' than the scenario in which the leading part is given to the urbanisation
and therefore to the role of extra-rural demand. In the brief comparison between
England and Flanders given above, some elements are already present which point
to Flanders' changing of 'property structures' in the process of growing agricultural output. For more details, we refer to our explanatory models about the origin of
the exceptionally high crop yields and the intensive husbandry in Flanders since the
13th century, published elsewhere. 32
Nevertheless, and this is not a contradiction, I agree with Campbell that the
demand side is important and that it has been somewhat neglected the last years.
30. See of course Robert Brenner' s most famous articles in Past and Present (1976) and
(1982) as weII as R. Brenner, 'Property relations and the growth of agricultural productivity
in late medieval and early modern Europe', in: Amit Bhaduri and Rune Skarstein, eds.,
Economic Development and Agricultural Productivity, Edward Elgar, (Cheltham and Lyme,
1997) 9-42, especially useful for its definition of property relations and their role in the
economic development.
31. See f.ex . the restrained seigniorial power in the 'progressive' Norfolk: B .M .S.
Campbell:' Agricultural progress in medieval England: some evidence from eastern Norfolk' Economic History Review 41 ,1983,46.
32. Thoen 'The birth ' and E.Thoen, 'The medieval roots of capitalism in the former county
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But I have the impression that the way Campbell argues his point, the demand side
lived somewhat on its own and was completely separated from the supply side.
There I do not agree. There is, in my opinion, a constant link between the supply
and demand side, because we have to explain why and to what level demand
grows (or decreases) . This link is in a large part located in the evolution of property
relations. The time that the history of towns and markets and that of the countryside were completely separated, is long past. He himself gives arguments for it,
because he stresses the role of London as a centre of consumption as a result of
the king and his court spending more and more time in London not least because of
it being the financial centre for his administration. So it is likely that the king supported the demand as the count of Flanders did in the 11'h and 12'h century and as
did many other lords. These lords with growing needs for cash money changed
there domainial politics, asking more and more rents in money than in kind, stimulating in this way the circulation of money in the countryside, inciting a strategy of
'population stimulation' (in that sense I am a 'Malthusian') by encouraging a system of 'declining feudal levy', a greater supply of cheap labour, lower dues per
man etc .. In that way there was much greater interaction between the economic
structure of the country (the supply) and the towns (the demand) than Campbell
suggest. 33 It was also the king of England who even earlier than the count of
Flanders levied most of his incomes in money.34This is surprising because domain
administration of the lords remained focused on direct exploitation longer than in
Flanders. Therefore, it is worth I think to investigate the role of the domainial
policy of the king in relation to the evolution of agriculture as I did for Flanders.
So, to put it in an other way, differences or changes in social property relations
can not only stimulate differences in supply but also stimulate differences in demand structures especially in the pre-industrial period. Of course, this does not
exclude that demand structures can be at the same time influenced by other external and internal elements.
Moreover, if we stress the role of the demand side, we must also include the
demand of the peasants (determined by numbers, standard of living, and property
relations .. .).
Let it be noted in passing that, if the demand side played the exclusive role, there
must have been an enormous decline of agricultural intensification and an increase
of extensification after the black death, England losing in the l4'h century about 40
% of its population, if I am well informed. Was this the case?
of Flanders. Status questionis and Hypotheses' forthcoming in: J.L. Van Zanden and P.
Hoppenbrouwers, eds., The Netherlands in the Brenner-debate (CORN publication series).
33. See also for example: R.H. Hilton, English and French towns in feudal society. A
comparative study. (Cambridge University Press, 1992) (Past and Present Publications) .
34. B. Lyon, A. Verhulst, Medieval Finance: A Comparison of Financial Institutions in
Northwest Europe (Gent 1967).
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To conclude, Bruce Campbell gave us a marvellous piece of study which sets us
thinking. I have the impression that in the picture he has given us through his
impressive list of publications and new results, he is a little overestimating the
development of the English agriculture in several respects. In his explanations for
this development, he seems to focus too much a classical modern economic explanation, underlining especially the role of the demand side and neglecting the particular economic structures of a feudal society in which demand and supply were
much more linked to each other.

IV

English agrarian history 1500-1850
MARK OVERTON

1. Introduction
Inevitably perhaps, this is a selective and personal account. It is selective because
it is impossible to do justice to the richness of English agrarian history within the
confines of a short survey paper, and it is personal because my interpretation of
significant trends and developments reflects my own views shaped by over twentyfive years of research . The bulk of this paper is concerned with an overview of the
developments in English agrarian history that historians have regarded as significant in some sense, but it is prefaced by a short survey of the literature on English
agrarian history.

2.

Agrarian history before 1939

The early generation of English agrarian historians was mainly concerned with
institutional or structural changes in the organisation of farming , particularly with
the origins and consequences of capitalist agriculture in England. 1 They followed in
the footsteps of Marx who saw parliamentary enclosures of the eighteenth and
nineteenth centuries as responsible for creating the English proletariat, by removing common property rights and creating large farms employing labour. Also concerned with agrarian structures was N.S .B. Gras' analysis of the evolution of the
English corn market, and later, Barnes ' analysis of the grain trade. 2 This work on
institutional change is still of relevance today, mainly because, until comparatively
recently, subsequent work in English agrarian history has been more concerned
1. M. Overton , ' Agrarian history ' , in 1. Cannon et al (eds.), A dictionary of historians
(Oxford, 1988) 5-7 ; R.H. Tawney, The agrarian problem in the sixteenth century (London,
1912); J.L. Le B. Hammond and B. Hammond, The village labourer 1760-1832 (London,
1913).
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with the technical aspects of agricultural production; an approach sometimes termed
'cows and ploughs' agricultural history. This approach has its origins with Toynbee' s lectures on the industrial revolution which contains what amounts to an early
description of the traditional English agricultural revolution, subsequently incorporated in Ernie's famous text, Englishfarming past and present, published in 1912.3

3. The Agrarian History of England and Wales
By the 1950s agricultural history in England had come of age, marked in 1953 by
the foundation of the British Agricultural History Society and publication of the
first issue of the Agricultural History Review. 4 From modest beginnings the subject grew, benefiting from the expansion of economic history and historical geography in the 1960s and 1970s, from which the bulk of its practitioners continue to be
drawn. The establishment of local record offices in each county made more primary evidence available for studies of individual farms, villages, localities and estates.
The number of PhDs on agrarian topics increased significantly and local history,
much of it rural and agrarian, began to thrive. 5 Under the leadership of such scholars as W.O. Hoskins, H.P.R. Finberg and Joan Thirsk - the so-called 'Leicester
school' of agrarian historians - the subject was steered away from national studies
dealing with mainly legal and institutional matters towards local studies emphasising farming practice. A comprehensive Agrarian History of England and Wales
was conceived in 1956 as an eight-volume collaborative work and intended to
provide an up-to-date and scholarly account of the development of English agriculture from prehistoric times down to the outbreak of the Second World War. 6 Volume IV, edited by Thirsk, was the first to appear in 1967 and Volume VII edited by
E.J.T. Collins dealing with the period 1850-1914 will be the last. 7 Collectively it will
2. N.S.B. Gras, The evolution of the English corn market from the twelfth to the eighteenth century (Cambridge, Mass., 1915); D.G. Barnes, A history of the English corn laws
from 1660-1846, New Haven, 1930; reprinted New York, 1961 and 1965).
3. A. Toynbee, Lectures on the industrial revolution in England (London, 1884); R.L.
Prothero, English farming past and present (London, 1912). Prothero later became Lord
Ernle.
4. The Agricultural History Review is published twice a year by the British Agricultural
History Society. Further details from the Membership Secretary, Department of Economic
and Social History, University of Exeter, Exeter EX4 5RJ, UK, e-mail BAHS@Exeter.ac.uk.
5. R. Morgan, Dissertations on British agrarian history, Institute of Agricultural History, Bibliographies in Agricultural History, number 2 (Reading, 1981).
6. H.P.R. Finberg, 'An agrarian history of England', Agricultural History Review, Vo14
(1956) 2-3.
7. The volumes dealing with the period covered by this paper are: 1. Thirsk (ed.), The
agrarian history of England and Wales IV. 1500-1640 (Cambridge, 1967); J. Thirsk (ed.),
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amount to over 8,000 pages, with contributions from over 70 different authors. The
volumes contain the results of much original research and are a veritable encyclopaedia of information on a wide array of agrarian topics. As a set they provide a
striking contrast to the slender, single-volume, accounts of agriculture on the continent of Europe.
The Agrarian Histories exemplify the logistical and methodological difficulties
of creating a truly comprehensive and comparative agrarian history, and in content
and approach they embody both the strengths and the weaknesses of British agrarian history. All are firmly grounded in the documentary evidence, and provide a
vast amount of new information, including new series of prices and wages which
supersede those of Rogers .8 In almost every case national trends are reconstructed by a 'bottom-up' process of aggregation from separate local and regional studies and there are very few attempts to generalise or treat agrarian history in a
conceptual or theoretical way. Thus there are no general explanations of agrarian
change, and very little agronomy, economics, or sociology. Perhaps because of the
large-scale of the enterprise there is a lack of consistency between contributors:
thus the editor of Volumes IV and V emphasises regional distinctions in terms of
farming regions, while these are largely ignored in Volume VI. Even within the
same volume, contributors adopt different criteria for their regional descriptions,
and in the systematic chapters there is little evidence of co-operation Y There is
also a preoccupation with short, relatively self-contained, time periods, which results in a number of historiographic discontinuities between periods, and inadequate long-run conceptualisations of English agrarian change. On the whole the
volumes show a greater concern with supply than with demand, and in particular, a
preoccupation with production methods rather than with production and output per
se. With hindsight it is, of course, easy to criticise. By any standard the Agrarian
The agrarian history of England and Wales V, 1640-1750, i Regional farming systems
(Cambridge, 1984); J. Thirsk (ed.), The agrarian history of England and Wales, 16401750, ii Agrarian change, (Cambridge, 1985); G.E. Mingay (ed.), The agrarian history of
England and Wales, VI, 1750-1850 (Cambridge, 1989).
8. J.E.T. Rogers , A history of agriculture and prices in Englandfrom the year after the
Oxford parliament, 1259, to the commencement of the continental war, 1793, (Oxford,
1866-1902).
9. N. Davie, 'Chalk and cheese? 'Fielden ' and 'Forest' communities in early modern England ', Journal ofHistorical Sociology, Vo14 (1991) 1-31.
10. For reviews of the Agrarian Histories covering the period 1500-1850 see: E.L. Jones,
'The condition of English agriculture 1500-1640' , Economic History Review, Vol 21 (1968)
614-19; M. Overton, 'Depression or revolution? English agriculture, 1640-1750', Journal
of British Studies, Vol 25 (1986) 345-7; E.A . Wrigley, 'Early modern agriculture: a new
harvest gathered in ', Agricultural History Review, Vol 35 (1987) 65-7; M. Overton, 'The
critical century? The agrarian history of England and Wales 1750-1850' , Agricultural History Review, Vol 38 (1990) 185-89.
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Histories represent an impressive achievement and provide an unfailingly scholarly basis upon which future research can build. IO
While the Agrarian Histories occupied many of the established English agrarian historians during the 1960s and 70s, there were a number of other important
studies by younger scholars, and by those writing in a different paradigm. In the
latter category are Robert Brenner's essay 'Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe', E.P. Thompson's thesis of the 'moral
economy', and number of other studies dealing with the social relations of agricultural production. II Although enclosure was discussed in Volume IV of the Agrarian History, there is little discussion of it in Volumes V and VI. However, the topic
is dealt with by Yelling and Turner. 12 Some new approaches were adopted to
traditional issues of agricultural production, involving the quantification of changes in farm enterprises,13 the use of computer techniques for analysing agriculturII . R. Brenner, 'Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe' , Past & Present, No. 70 (1976) 30-75, reprinted in T.H. Aston and C.H.E. Philpin (eds.),
The Brenner debate: agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe (Cambridge, 1985) 10-63; E.P. Thompson, 'The moral economy of the English
crowd in the eighteenth century', Past & Present, No 50 (1971) 76-136, reprinted in E.P.
Thompson, Customs in common (London, 1991) 185-258; E.P. Thompson, 'The moral economy reviewed', in Thompson, Customs in common, 259-351; K. Tribe, Genealogies of
capitalism (London, 1981); K.D .M. Snell, Annals of the labouring poor: social change
and agrarian England, 1660-1900 (Cambridge, 1985); 1.M. Neeson, Commoners: common right, enclosure and social change in England, 1700-1820 (Cambridge, 1993);
N.Gregson, 'Tawney revisited: custom and the emergence of capitalist class relations in
north east Cumbria 1600-1830', Economic History Review, Vol 42 (1989) 18-42; RW. Hoyle,
'Tenure and the land market in early modern England: or a late contribution to the Brenner
debate', Economic History Review, Vol 43 (1990) 1-20; A. Charlesworth and A. Randall,
' Morals, markets and the English crown in 1766' ,Past & Present, No 114 (1987) 200-13; M.
Reed and R Wells, Class, conflict and protest in the English countryside, 1700-1880
(London, 1990); R . Wells, 'E.P. Thompson, Customs in Common and moral economy',
Journal of Peasant Studies, Vol 21 (1994) 263-307.
12. 1.A. Yelling, Common field and enclosure in England 1450-1850 (London, 1977);
M.E. Turner, English Parliamentary enclosure (Folkestone, 1980).
13. M. Overton, 'The diffusion of agricultural innovations in early modern England: turnips and clover in Norfolk and Suffolk 1580-1740', Transactions Institute of British Geographers, new series, Vol 10 (1985) 205-21, reprinted in lA. Chartres (ed.), Pre-industrial
Britain (Oxford, 1994) 123-39; M. Overton, 'The determinants of crop yields in early modern England', in B.M.S. Campbell and M. Overton (eds.), Land labour and livestock:
historical studies in European agricultural productivity (Manchester, 1991) 284-322; P.
Glennie, 'Continuity and change in Hertfordshire agriculture 1550- I 700: I - patterns of
agricultural production', Agricultural History Review, Vol 36 (1988) 55-75; P. Glennie,
'Continuity and change in Hertfordshire agriculture, 1550-1700: II - trends in crop yields
and their determinants', Agricultural History Review, Vol 36 (1988) 145-61.
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al data,14 the mathematical manipulation of crop prices to calculate yields,15 and
the introduction of more explicit conceptions of productivity to measure agricultural development. 16 Finally, three recent papers have attempted to break free from
the narrow time spans of the Agrarian Histories by looking at changes in agricultural production from the middle ages to the nineteenth century.17

4. Agricultural revolutions
The Agrarian Histories avoided direct entanglement with the long-running debate
on the English 'agricultural revolution'. The origins of this debate date back to
Toynbee and Ernie who were heavily influenced by late-eighteenth century agricultural writers such and Young and Marshall when they argued for a fundamental
transformation in agricultural output and production methods in the century after
1750, which was associated with an equally fundamental change in agrarian structures, principally the enclosure of open-fields and abolition of common property
rights. Subsequently, claims have been made for an earlier revolution based on

14. M. Overton, 'Computer analysis of an inconsistent data source: the case of probate
inventories', Journal of Historical Geography, Vol 3 (1977) 317-26; M. Overton, 'A computer management system for probate inventories', History and Computing, Vol 8 (1995) 1017.
15. M. Overton, 'Estimating crop yields from probate inventories: an example from East
Anglia, 1585-1735' , Journal Economic History, Vol 39 (1979) 363-78; M. Overton, 'Reestimating crop yields from probate inventories', Journal Economic History, Vol 50 (1990)
931-5; M. Overton, 'The determinants of crop yields in early modem England', in Campbell
and Overton, Land labour and livestock, 284-322; R.C. Allen, 'Inferring yields from probate inventories ', Journal Economic History, Vol 48 (1988) 117-25; P. Glennie, 'Measuring
crop yields in early modem England', in Campbell and Overton, Land, labour and livestock, 255-83.
16. M. Overton, 'Agricultural revolution? development of the agrarian economy in early
modem England', in A.R.H . Baker and D. Gregory (eds.), Explorations in historical geography: interpretative essays, (Cambridge, 1984) 118-39; Campbell and Overton, Land, labour and livestock.
17. B.M.S. Campbell and M. Overton, 'A new perspective on medieval and early modem
agriculture: six centuries of Norfolk farmingc. I 250-c. 1850' ,Past & Present, No 141 (1993) 38105; M. Overton and B.M.S. Campbell, 'Norfolk livestock farming 1250-1740: a comparative
study of manorial accounts and probate inventories', Journal Historical Geography, Vol 18
(1992) 377-96; M. Overton and B.M.S. Campbell, 'Production et productivite dans I'agriculture
anglaise, 1086-1871 ', Histoire et Mesure, Vol9 (1996) 255-97.
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changes in farming methods,ls and from attempts to measure productivity change;19
while others consider ErnIe's chronology was correct, although they reject many
of his specific arguments. 20 Some have doubted the usefulness of the concept of
an 'agricultural revolution', and indeed as a concept it has not always been very
clearly defined .21 Nevertheless the phrase remains entrenched within the literature
of English agrarian history and is contained in the title of the most recent survey of
agrarian developments in England between 1500 and 1850.

5. Lacunae

Despite the great volume of work on English agrarian history there are plenty of
topics that remain under-researched. Since most work has been concerned with
agricultural production the gaps are mainly to do with the demand for agricultural
products and the ways in which they were distributed. In particular more work is
needed on the process of the commercialisation of agriculture. There are chapters
on marketing in the Agrarian Histories, and some subsequent work, but much
remains to be understood about market integration and the relationship between
market development and agricultural production. 22 More specifically changes in
the composition of demand are little understood . There is limited work on diet and
18. E. Kerridge, The agricultural revolution (London, 1967); E.L. Jones, ' Agriculture and
economic growth in England, 1660-1750: agricultural change', Journal of Economic History, Vol 25 (1965) 1-18.
19. R.c. Allen, Enclosure and the yeoman: the agricultural development of the south
midlands 1450-1850 (Oxford, 1992); G. Clark, 'Agriculture and the industrial revolution,
1700-1850', in J. Mokyr (ed.), The British industrial revolution: an economic perspective
(Oxford, 1993) 227-266.
20. R.c. Allen, 'Agriculture during the industrial revolution', in R. Floud, and D.N. McCloskey (eds.), The economic history of Britain since 1700, 2nd edn (2 Vols Cambridge,
1994) Vol 1, 96-122; J.D. Chambers and G.E. Mingay, The agricultural revolution 17501880 (London, 1966); M. Overton, Agricultural revolution in England: the transforma tion of the agrarian economy 1500-1850 (Cambridge, 1996); M. Overton, 'Re-establishing
the agricultural revolution' ,Agricultural History Review, Vol 44 (1996) 1-20.
21. For reviews of the debate see Overton, 'Agricultural revolution'; M. Overton, 'Agricultural revolution? England, 1540-1850', in A. Digby and C.H. Feinstein (eds.), New
directions in economic and social history (London, 1989) 9-21; Overton, Agricultural
revolution in England; lY. Beckett, The agricultural revolution (Oxford, 1990).
22. E. Kerridge, Trade and banking in early modern England (Manchester, 1988); lA.
Chartres, 'City and towns, farmers and economic change in the eighteenth century', Historical Research, Vol 64 (1991) 138-55; I.A. Chartres, 'Market integration and agricultural
output in seventeenth-, eighteenth-, and early nineteenth-century England', Agricultural
History Review, Vol 43 (1995) 117-38; W. Thwaites, 'The com market and economic change:
Oxford in the eighteenth century' , Midland History, Vol 16 (1991) 103-25.
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nutrition, and very little is known about the development of food processing, and
the food chain , before the mid-nineteenth century.23 From the supply side we need
further regional studies of eighteenth and nineteenth century farming to contextualise the processes of change. While we have good evidence of the variety of
farming systems for the early modern period almost no work has looked at the
evolution of these systems during the period of the' agricultural revolution' .

6. English agrarian developments 1500-1850
In my recent book, I argue that English agriculture experienced three fundamental
transformations, which have their origins in the seventeenth century but came to
fruition in the century after 1750.24 The first was an unprecedented transformation
in output; the second was an unprecedented increase in labour productivity in agriculture; and the third consisted of changes in the institutional structure of farming,
which amount to the emergence of an agrarian capitalism. It is, of course, a matter
of opinion as to whether these changes are significant enough to warrant the description of 'revolution' , but I believe them to be so for the following reasons.Until
the late eighteenth century contemporaries thought that the English population could

Figure 1. Gregory King 's estimates of English population (millions)
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23 . D. Oddy and D. Miller (eds.), The making of the modern British diet (London, 1976);
Overton and Campbell , 'Production et productivite dans l' agriculture ang1aise'.
24. Overton, Agricultural revolution in England.
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not grow rapidly because extra people could not be fed by English agriculture:
they argued that the land area was fixed, and that the addition of more inputs
would lead to diminishing returns. But they were wrong. Figure 1 shows the population projections of Gregory King made in the late seventeenth century compared with the actual population totals as computed by Wrigley and Schofield. In
1750 English population stood at about 5.5 million. It had reached that level probably at least three times before: in the Roman period, around 1300, and again in
1650. But once the population had reached this ceiling it ceased to grow, essentially because a Malthusian check of some sort caused population to stabilise or decline, since the agricultural sector of the economy could not respond to the pressure of feeding extra people. But, contrary to expectation, population grew to
unprecedented levels after 1750, because agricultural output did expand.
By 1800 England had the lowest proportion of its population engaged in farming of any country in the world (Figure 2). This is important because of what the
people not involved in farming were doing. An industrial revolution is impossible
without a fall in the proportion of the population engaged in agriculture, since, by
definition, an industrial revolution is a dramatic increase in the proportion of the
population engaged in industrial or non-agricultural activities. And, arguably, the
industrial revolution is the most important single event or process in English history.
Changes in institutional structures consisted of a series of interrelated changes
in tenures, property rights, and commercialisation of English farming. They are of
significance because of their relationship to output and productivity change, but
they are also significant in their own right. The new farming framework had a
Figure 2. The English rural agricultural population (as a % of total population)
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profound impact on the relationships between the people involved in agricultural
production and changed rural ways of life irrevocably,
Given the significance of these three changes, the next task is to attempt both to
measure them, and to explain them . This is difficult, partly because of the nature of
surviving historical sources, but also because these questions have not been specifically asked by English agrarian historians in the past. Nevertheless, the starting
point must be an attempt to measure agricultural output and productivity. Ideally,
the explanation of changes in output and productivity should relate specific processes of change to particular farming systems in terms of their economic, social,
and ecological environments. As relatively little work has been carried out on
varieties of farming system in the eighteenth and early nineteenth centuries (in
contrast to the sixteenth and seventeenth centuries) this is impossible, and so the
explanations of change are necessarily restricted to a discussion of the processes
of change alone, rather in isolation from particular farming environments, although
there are plenty of examples of each of these processes at work.
In the absence of nationwide agricultural statistics before 1866, we can use three
indications of output: population based statistics, assuming constant consumption
per head but making an allowance for exports and imports; volume based statistics
which are derived from contemporary estimates; and a demand based technique
which constructs a demand curve for agricultural products and uses prices (about
which we do have information) to infer output. The three estimates, shown in Figure 3, are in very broad agreement: agricultural output increased nearly threefold
from 1700-1850, and growth after 1750 was much more rapid than that before.
Figure 3. English agricultural output 1500-1850 (1700=100)
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Figure 4 . Rye in England 1550-1850
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Output was increased through two general processes: first through the intensification of agricultural production, and second through an increase in crop yields
and the productivity of livestock. There are many examples of changes in land use
from low intensity to high intensity. One of the most dramatic is large scale land
reclamation, especially the draining of the fenlands of eastern England from the
seventeenth century when a low intensity agricultural system based on fishing and
fowling was replaced by a high intensity system based on arable crops. Other examples include the clearing of woodland and the reclamation of upland pastures. This
extent of this activity is impossible to quantify, but may have affected some 30 per
cent of the agricultural area of England from the mid-seventeenth to the mid-nineteenth centuries. In addition to this land reclamation, there were changes in the
mix of crops grown. If the crop mix changes to favour more productive crops then
overall output will increase even if the yields per acre of the individual crops do
not change. One example that is fairly easy to demonstrate is the decline of rye
shown in Figure 4. This shows that in some English counties (for example, Kent)
rye was never widely grown, but in others (for example, Norfolk, Suffolk, Hertfordshire, and east Worcestershire) its share of arable land (excluding fallow) fell
from around 15 to 20 per cent to under 5 per cent. As the proportion of rye fell, so
the proportion of more productive crops, wheat and barley, rose. Another example
is the spread of the potato from the mid-eighteenth century, it has been estimated
that a hectare of potatoes produced two and a half times as many calories as a
hectare of wheat. 25
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Figure 5. Land use in England 1700-1850 (million acres)
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The balance between arable and permanent pasture also changed so that productive arable land was replacing permanent pasture as Figure 5 shows.
This does not mean that fodder supplies were falling, quite the reverse, for the
loss of permanent pasture was made good by new fodder crops in arable rotations,
especially turnips and clover. Not only did these crops result in an increase in
fodder yields, but they were also instrumental in the reclamation of many lowland
heaths from rough pasture to productive arable farms. The most important new
crop in this context was the turnip, which was also important because it enabled
fallows to be reduced, since turnips could be hoed while they were growing. Thus
fallow was about 20 per cent of arable in 1700, but it steadily declined to reach only
4 per cent in 1871. We have good quantitative data on the crops grown in many
parishes in England in the 1830s from the tithe files, and using this data the correlation between the proportion of arable under fallow and the proportion of arable
under turnips is -0.9 which strongly suggests that turnips were replacing fallows.
For earlier periods probate inventories enable us to count the frequency with which
turnips (and other new crops such as rape) were mentioned and give a more precise answer to the chronology of their introduction. In fact, we can measure their
spread in two ways, through the proportion of farmers growing them, and the
proportion of the arable acreage they took up. Despite the fact that turnips first
appear as a field crop in the 1620s and by the 1720s they were grown by over 50
per cent of farmers in Norfolk and Suffolk, their impact as a proportion of the
25 . ibidem, 102.
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Figure 6. Turnips and clover in Norfolk and Suffolk 1550-1850 (percentages)
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arable area did not come until the early nineteenth century as Figure 6 demonstrates. 26
Although the spread of new fodder crops can be quantified quite easily, some of
the other ways in which output increased await measurement. It is highly likely for
example, that regional and local specialisation increased. There is some general
evidence of this from probate inventories in terms of production changes, and it
would also seem very likely given the improvements in marketing that we are able
to trace in the eighteenth century. The theory of absolute and comparative advantage, usually applied to overseas trade, explains why this could have increased
output when we apply it on a regional basis in England, and provides a useful
hypothesis to test.
Thus agricultural production was intensified by land reclamation, by changing
the crop mix, and by introducing new fodder crops. If we regard the agricultural
land area of the country as fixed , then we can see these changes as contributing to
increases in land productivity. The first formula in Figure 7 shows the preferred
measure of land productivity, total agricultural output divided by total land area,
but in an historical context this is very difficult to measure for we have only rough
indications of output and land area in the eighteenth century, and none before
1700. Historians therefore employ a more limited measure ofland productivity, crop
26. M. Overton, ' Weather and agricultural change in England, 1660-1739', Agricultural
History, Vol 43 (1989) 77-88; M. Overton, ' Agriculture' , in J. Langton, and R. Morris (eds.),
An atlas o/industrializing Britain 1780-1914 (London, 1986) 34-53.
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Figure 7. Measures of land productivity
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yields per sown acre (the output of a crop divided by its sown area). This is the
measure farmers like to boast about, and it is a measure for which we have considerable evidence, but it is a partial measure. We should also look at productivity in
terms of the arable area (the output of arable crops divided by the arable area, which
therefore takes fallow into account), but cannot do so because there is no information on fallows until the 1830s.
Crop yields per sown acre were directly recorded in the middle ages, and together with some nineteenth-century estimates we can chart grain yields . Few docuFigure 8. Norfolk cereal yields 1250-1850
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Figure 9. WAGY yields in England 1550-1850 (bushels per acre)
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ments record yields directly in the intervening period but by making some assumptions about how crops were valued in probate inventories and making some mathematical manipulations, we can estimate grain yields from probate inventories. Putting the data together shows that for the county of Norfolk at least (Figure 8), the
surge in yields came in the eighteenth century and not before: average yields per
sown acre did not exceed the best medieval levels until after the 1730s and 40s.
This is also suggested in Figure 9 which brings together probate inventory evidence
from Norfolk and Lincolnshire together with some national estimates for the period
after 1801.
The key to increasing cereal yields was nitrogen: since nitrogen was the 'limiting
factor' in determining cereal yields before about 1830. 27 Farmers did not know of
the existence of nitrogen but we can interpret many of their actions in terms of the
conservation of existing stocks of nitrogen and the addition of new nitrogen to the
soil. Existing stocks were exploited, for example by ploughing up permanent pasture; available nitrogen was conserved, for example by feeding bullocks in stalls,
collecting their manure, and placing it where it was needed; but, most importantly,
by adding new nitrogen to the soil using legumes. Legumes are a class of plant
which have bacteria attached to their roots which convert atmospheric nitrogen
into nitrates in the soil that can be used by plants. Legumes had been sown since
the middle ages as peas, beans, and vetches, but from the mid-seventeenth century
27. R.S. Shiel, 'Improving soil fertility in the pre-fertiliser era', in Campbell and Overton,
Land, labour and livestock, 51-77.

60

NEHA-JAARBOEK 1998

Figure 10. Fodder and legumes in Norfolk and Suffolk 1550-1850 (% of arable area)

70.-__________________________________________- .

60 ........................ ..... ............................ ... ............. .... .. .... ............. .
50

..

.I..~..~~~~.~~ . .~ . ~~~~er. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. ... . ... .. . . . . . . . . . . .

. ...

40
30

20
10

.... .. ..... ........-:::::;::::::::=-=:0
...~
.. .~
.. .~
...~
...~
.. .~
...~
...~
...;.
...::-:-:
..... .. ............ ... ............. ... . .

O+---~--_.--~--~--~--_,._--r---r_--~--,_---.---;
1850
1550
1600
1650
1700
1750
1800

Source: Overton, 'Determinants of crop yields' , 306.
farmers began to grow clover, both white and red, and by the nineteenth century
had dramatically increased the quantity of nitrogen available for cereal crops: perhaps by over 60 per cent. Once again this can be illustrated for Norfolk and Suffolk using the evidence from probate inventories combined with later data (Figure
10).
Livestock output increased for two reasons (see Figure 7). First because improved fodder supplies meant that livestock densities could increase, and second
because cattle took less time to mature or 'finish ' and be ready for the butcher.
Prices also enable us to look at the yields of livestock products per beast, by relating the price of animal products to the price of the animal. Dividing the average
price of a sheep by the average price of a pound of mutton for example, should
give an indication of how many pounds of mutton a sheep produced. Figure 11,
shows the result of this calculation for sheep and cattle, and it suggests that improvements in sheep began earlier than we have been led to believe, in the period
from 1650, although for cattle there is little evidence of conspicuous change up to
1750. This is interesting for it predates the widespread use of new fodder crops
and suggests there may well have been less conspicuous improvements in fodder
supplies for sheep at least, or changes to sheep which predate the famous breed
improvements of the late eighteenth century.
Thus output increased by a complicated mix of reasons , in part to do with rises
in crop yields per sown acre and livestock yields, but also to do with intensification of production allied to new crops and crop rotations . Generally speaking (with
the exception of sheep) the chronology of these improvements agrees with the
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Figure 11. Ratios ofanimal product prices 1550-1750 (J 550-1750= 100)
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chronology of the increase in output. Historians have spent much less time looking
at labour productivity although it is just as important.
Figure 12 shows some national estimates, simply based on the output estimates of
Figure 3 divided by the size of the agricultural workforce. Very little local evidence
has been collected, although it is waiting in the farm accounts sitting in county record
offices. Labour productivity is a fascinating puzzle because it seems as though it did
not rise through conspicuous technological innovation. Machines for reaping and threshing for example, did not become widespread until well into the nineteenth century.
In the eighteenth century there is no obvious technological contender for labour
productivity change, except, perhaps for improvements in plough technology. We
have therefore, to look elsewhere for explanations of the rise in labour productivity.
One possibility is an increase in the amount of energy available for farm work. If
standards of nutrition rose above the subsistence minimum for those working on
the land they should have been able to work harder. Furthermore, the switch from
oxen to horses coupled with improved fodder supplies meant that English farmers
had more animal power available to work the land. 28 Increases in farm size may
also have improved labour productivity since it seems that large farms employed
fewer workers per acre than did small farms. But most of these arguments are
speculative: much more research remains to be done, particularly on the management and utilisation of the workforce. 29
28. E.A. Wrigley, Continuity, chance and change: the character of the Industrial Revolution in England (Cambridge, 1988); E.A. Wrigley, 'Energy availability and agricultural
productivity ', in Campbell and Overton, Land, labour and livestock, 323-39.
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Figure 12. Labour productivity in England 1500-1850 (1700=100)
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This brings us to changes in the institutional structure of farming. There has been
considerable debate about both the nature of agrarian capitalism and the ways in
which it came into being. There is some consensus however, that three sets of
changes were of particular importance. The first was the gradual abolition of the
complicated structure of feudal tenures and estates. By 1800 most farmland was
farmed by tenant farmers, with a lease for a period of years, paying a rent that was
a fairly accurate reflection of the annual value of the holding. This meant that
landlords had more incentive to encourage improvements since they could benefit
from the increased rents that might result. The second was the near universal establishment of private property rights, so that exclusive rights of ownership to a
particular piece of land gave exclusive rights of use. The argument here is a very
old one: why should anyone invest in improving land if other people (those with
common rights) would reap the benefit? For example, one of the common rights in
some village communities was the common of shack, where holders of common
rights grazed their livestock on the stubble of the whole village after the harvest.
No single farmer is therefore likely to have grown turnips, which would be in the
ground in August and September, only to see them being eaten by others ' livestock. Of course it was possible for all the farmers in a village to cooperate and
innovate, but it was much less likely than individual enterprise with private property rights.
29. W.A. Armstrong, Farmworkers: a social and economic history (London, 1988).

OVERTON ENGLISH AGRARIAN HISTORY 1500-1850

63

Changes in property rights and tenures are often lumped together as part of the
process of enclosure although they should be regarded as separate processes. Even
so, in a very crude way the chronology of enclosure reflects changes in tenures and
property rights . There are good statistics for enclosure carried out by act of parliament from the mid-eighteenth century, but much enclosure was undertaken without a parliamentary act (especially before 1750) so measuring the rate of enclosure is difficult. Figure 13 shows the proportion of enclosure carried out at various
dates for the county of Durham and for the midlands where work has been done on
pre-parliamentary enclosure. Third, farm sizes increased and the nature of employment changed. It is obvious that average farm size rose given that the proportion
of the population engaged in farming fell and the area farmed did not fall. Direct
evidence of changes in farm sizes is not as plentiful as it could be, but the evidence
in Figure 14 from Shropshire and the midlands indicates that farms were getting
considerably larger from the mid-eighteenth century as a response to growing commercialisation of agricultural production.
The commercialisation of the agricultural economy was the most important factor
promoting changes in both output and in institutional structures. Farmers became
more and more subject to the dictates of the market, markets became more integrated, and the actual methods of marketing changed. There was a considerable market in agricultural products in the sixteenth century (as there had been in the midFigure 13. Enclosure in Durham and the South Midlands 1450-1850 (% of all
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Figure 14. Farms over 100 acres in Shropshire and the South Midlands 16001850 ( %)
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die ages), but by the mid-eighteenth century a series of largely self-sufficient regional markets were becoming integrated into a truly national market for agricultural products. This integration probably happened first with livestock (since they
are easier than grain to move about) but by 1800 it seems that there was a national
market for both wheat and barley. This integration was accompanied by changes in
the form of marketing. Instead of farmers carting their produce to market they sold
their produce to middlemen, initially at the local pub, and by the early nineteenth
century through a network of corn exchanges. Growing commercialisation resulted in a changing attitude towards the business of farming which is reflected in
contemporary texts. In the late seventeenth century the emphasis was on working
with nature, husbanding nature, indeed farming was called husbandry and the majority of farmers were called husbandmen But by the second half of the eighteenth
century farming was called farming, and farmers farmers. Advice in the text books
was now about how to make a profit rather than how to husband the land.
In conclusion the English 'agricultural revolution' is defined as an increase in
agricultural output and in the productivity of land and labour, accompanied by
fundamental changes in agrarian structures. These developments had long antecedents but they are largely a phenomenon of the eighteenth and early nineteenth
centuries, when for the first time both land productivity and labour productivity
were rising together. Output was raised by increasing the intensity of land use and
by yield increases, brought about by more nitrogen for cereals and better fodder
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for livestock. Why labour productivity rose is still something of a mystery though
it is likely that it was related more to changes in the deployment of the workforce
and the amount of energy for farm work, than in conspicuous technological innovation. There were many related changes responsible for the emergence of agrarian capitalism, some of which can be traced back to the sixteenth century, but the
driving force behind them was the growing commercialisation of agricultural production .

v
The development of agricultural productivity in
Europe 1500-1800
J.L. VAN ZANDEN

1. Introduction
The starting point of this article is the famous study on yield ratios published by
B.H. Slicher van Bath in 1963. In this much cited work he presented and applied a
method for analyzing the long-term development of agricultural productivity in Europe from the Middle Ages to the beginning of the 19th century. His first step was
to collect a large sample of data on the yield ratios of the most important crops,
using a wide range of published sources. He next calculated the unweighted averages of all the available ratios for a specific crop in a specific period and country
(or group of countries). These estimates were then used to analyze the development of agricultural productivity in various parts of Europe. l
Put very briefly, the conclusion ofthis study was that yield ratios in the countries
bordering the North Sea - Great Britain, Belgium and the Netherlands - had increased gradually from 4.5 to 5 (14th and 15th centuries) to about 10(1800-1820),
while in the rest of Europe progress had been either much slower (France, Germany, Italy and Spain) or absent (Eastern Europe). As a result a large gap had developed in agricultural productivity across the continent. Moreover, his detailed calculations showed that yield ratios tended to increase in periods of growing population
pressure and rising prices (1500-1650 and after 1750). Conversely, during the 'agricultural depression' of 1650-1750 yield ratios either ceased to grow or even began to fall.
In this article I will seek to reevaluate this picture of the regional pattern of
agricultural development in the light of the research carried out since 1963. In one
sense this exercise is less ambitious than Slicher van Bath's, because I am aiming
I. B.H. Slicher van Bath, 'Yield ratios, 810-1820', AAG Bijdragen 10 (1963); see also B.H.
Slicher van Bath, 'The yields of different crops, mainly cereals in relation to the seed c.81 01820' , Acta Historiae NeerLandica II (1967) 78-97.
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to cover a shorter period (c.1500 - c.1800) and fewer countries (chiefly Belgium,
France, Great Britain, Italy, the Netherlands, Poland and Spain). However, this
analysis will not be limited to yield ratios and will try to integrate the results of
studies on the development oftithes and rents . In addition to these valuable indicators of land productivity, I will also look at the development of labour productivity.
The classic issue which will be addressed in the final sections of the chapter is
whether there was some kind of trade-off between labour productivity and land
productivity : did population growth in the period 1500-1800 lead to a decline in
labour productivity over the long term? Or did increases in land and labour productivity go hand in hand, both of them stemming from the increasing market-orientation of agriculture, the growth of urban demand etc?
It no easy task to produce a synthesis of recent research into the development of
agricultural productivity in Europe. Numerous studies were published after 1963
(especially in the first ten years) using quite different methods for measuring productivity. Broadly speaking, four approaches can be distinguished:
- In Italy and Eastern Europe (except for Hungary) research has mainly concentrated on the collection and analysis of yield ratios.2
- Under the guidance of Le Roy Ladurie and Goy a large international enquiry
has been conducted into the development of tithes as an indicator of agricultural
productivity, with participants from France, Spain, the Low Countries, Switzerland,
Hungary and elsewhere.3
- Research in Great Britain (and Flanders) has increasingly concentrated on data
from probate inventories to estimate crop yields (and cropping patterns).4
- Finally, a few studies have used data on rents as an indicator of agricultural
productivity (see section 3).
The results of these studies provide us at best with information on the level and
development of land productivity. Much less attention has been paid to labour pro2. L. Zytkowicz, 'Production et productivite de I' economie agricole en Pologne aux XVleXVIIIe siec1es ' , Troisieme conference internationale d 'histoire economique (Paris 1968)
149-165; L. Zytkowicz, 'Grain yields in Poland, Bohemia, Hungary, and Slovakia in the 16th
to 18th centuries ', Acta poloniae historica 24 (1971) 51-72; M . Aymard, 'Rendements en
productivite agricole dans l'ltalie moderne' , Annales 28 (1973) 475-98; G. Levi, 'L' energia
disponsibile', Storia dell' economia italiana, II (Torino 1991) 141-68.
3. I.Goy and E. Le Roy Ladurie (eds.) Lesfluctuations du produit de la dime (Paris 1972).
J. Goy and E. Le Roy Ladurie (eds.) Prestations paysannes, dimes, rente fon ciere et mouvement de la production agricole a l' epoque preindustrielle (Paris 1982); H. van der Wee
and E. van Cauwenberghe (eds.) Productivity of land and agricultural innovation in the
Low Countries (1250- J 800) (Leuven 1978).
4. C. VandenBroeke, 'Graanopbrengsten en oogstschommelingen in Zuid-Vlaanderen (17e
- begin 1ge eeuw)' in A. Verhulst and C. VandenBroeke (eds.) Landbouwproduktiviteit in

68

NEHA-JAARBOEK 1998

ductivity in agriculture. The few studies which have done so include the innovative
work of Gregory Clark and the more indirect approach developed to measure labour productivity by E.A. Wrigley.s I will return to Wrigley's work in Section 6.
Before that, in Sections 2 to 4, the development of land productivity between
1500 and 1800 will be summarized. Section 2 contains the results of (partially new)
research into land productivity in Europe in about 1800, and is followed by an
analysis of long-term developments in the countries bordering the North Sea (Section 3) and in the rest of Europe (Section 4). After a short description of changes in
cropping patterns (Section 5), Section 6 investigates the development of labour
productivity and of urbanization, the principle driving force behind the growth of
agricultural productivity. The main results are then summarized in the Conclusion,
and compared with Slicher van Bath ' s picture of regional agricultural development.

2. Arable productivity around 1800/10
On the basis of a large number of sources (some of them unpublished) estimates of
the yields and yield ratios of the most important cereal crops can be made for
twelve countries in the years around 1800110. The principle 'new' source which is
used here is the Napoleonic enquete into agriculture. In the years 1812 and 1813
meticulous enquiries were conducted into the produce of agriculture in each department of the French Empire. 6 The results, the 'Etats des Recoltes', have now
been collected in the Archives Nationales in Paris. Since the Empire stretched
from Hamburg to Rome, and because the enquetes contain detailed information
on the land area sown with cereals and other crops, as well as on yield ratios and
crop yields, there is here a wealth of information on agricultural productivity in
Europe at the beginning of the 19th century. The results of 120 departments survive and have now been processed; they cover 83 departments in (present-day)
France, 14 in Italy, 4 in Germany, 9 in BelgiumlLuxemburg and 10 in the Netherlands. Although the reliability of the returns is open to question for individual departments, taken together these data probably present a fairly accurate picture of
agricultural productivity in 1812113 . The available data on crop yields and yield
Vlaanderen en Brabant XIVe - XIXe eeuw (Gent 1979) 379-404; M. Overton, 'The determinants of crop yields in early modern England ' . in B.M.S . Campbell and M. Overton (eds.)
Land, labour and livestock (Manchester 1991) 284-322.
5. G. Clark, 'Labour productivity in English agriculture, 1300-1860', in B.M.S. Campbell
and M. Overton (eds .) Land, labour and livestock (Manchester 1991) 211-35; E.A. Wrigley,
'Urban growth and agricultural change: England and the Continent in the Early modern
period' , in: People, Cities and Wealth (Oxford 1987) 157-193.
6. J.C. Perrot and S.1 . Woolf, State and statistics in France 1789-1815 (Amsterdam
1984).
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Table l. Estimated crop yields and yield ratios for 12 countries in about 1800
(crop yields in hl per hay
crop yields

England
Ireland
Neth.
Belgium
France
north
south
total
Italy
Spain
Germany
4 Depart.
Total
Austria
Sweden
Russia

yield ratios
oats
32.5
32.9
28.8
25.1

wheat
11.3

rye

barley
12.7

oats
9.0

15.4
20.8

barley
29.3
31.2
27.7
25.3

11.2
11.5

7.5
12.2

14.2
14.1

11.1
13.2

14.4
10.1
12.2
6.9
7.0

12.1
9.7
10.8
7.6
4.0

14.0
12.3
13.5
10.1
9.0

15.4
14.5
15.2
9.9
9.5

6.6
6.2
6.4
4.1
4.5

5.5
5.5
5.5
4.4
2.5

6.9
6.6
6.8
5.0
7.0

8.5
7.1
8.2
5.2

13.7
13.7
12.8

13.2
12.5
12.9

20.4
13.5
19.2

25.8
17.0
19.3

7.1

5.6

6.7

8.0

4.0
6.0
3.0

4.0
5.9
3.1

4.6
5.9
3.1

5.2
5.0
3.6

wheat
20.3
19.9
18.9
19.6

rye

Sources:
England and Ireland: R.C. Allan and C. 0 Grada, 'On the road again with Arthur Young:
English, Irish, and French agriculture during the industrial revolution', Journal of Economic
History XLVIII (1988) 93-116; B.A. Holderness, 'Prices, productivity, and output' in G.E.
Mingay (ed.) The Agrarian history of England and Wales, VI 1750-1850 (Cambridge 1989) 84189.
Netherlands, Belgium, France, Italy and Germany: the basic source is the collection of 'Etats
des recoltes' in Archives Nationales F 11 454-478; almost all data relate to 1812113, which
were normal harvest years; additional source: Belgium: M. Goossens, De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw in regionaal perspectief, 1812-1846 (Leuven 1989).
France: northern part: 40 departements to the north of the line La Rochelle - Mulhouse;
southern part: the rest.
Italy: 14 departernents in Liguria, Tuscany and Piemonte.
Germany: E. Bittermann, 'Die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland 1800-1950',
Kuhn-archiv 70 (1956) 1-152.
Spain: data made available to me by L. Prados de los Escosura and Sebastian Coli ; see S.
Coli and M.A. Gutierrez-Bringas (1995) 'Estimating Production Figures from Price Data. 19th
century Spanish Agricultural Production'. Documentos de Trabajo no. 95.06, Dep. de Economia, Universidad de Cantabria.
Austria: R. Sandgruber, Osterreichische Agrarstatistik 1750-1918 (Wien 1978), 56, 58, 62.
Sweden: Slichervan Bath, 'Yield ratios', 69,108, 148, 185.
Russia; A. Kahan, The Plow, the Hammer and the Knout, (Chicago 1985) 49.
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ratios are summarized in Table 1. The high level of productivity in the countries
around the North Sea (including Ireland) is immediately apparent. In this region a
crop yield of 20 hectolitres per hectare is quite normal (the cultivation of rye in the
Netherlands is a notable exception). The yield ratio in this core region is c.l O.
Elsewhere, two axes can be distinguished; one to the south and one to the east.
Going south, production per hectare gradually declines . In the Bassin de Paris
productivity is quite close to the level around the North Sea (for wheat, the most
important grain, the yield was about 17 hI and the yield ratio almost 7). However,
south of a line drawn between La Rochelle and Mulhouse it begins to drop towards
Mediterranean levels. 7 Along this southern axis the yield ratio generally declines
less than production per hectare because less seed was used per hectare. In the
far south of Spain they sometimes used less than 1 hi of seed per hectare, compared to c.2 hI in the North Sea countries.8 This may also explain the relatively high

Table 2. Yield ratios in parts of Prussia around 1800
wheat
western part
East Friesland
Cleves
Mark
Minden
Ravensberg
Lingen
central part
Pommern
Neumark
Kurmark
Halberstadt
eastern part
East Prussia
Lithuania
West Prussia
Posen
New East Prussia
Silesia

10,8
6
5
6
5,5
5

rye

7,9
5
4,5
5
4,5
4,5

barley

oats

11,5
6
5
5.5
5
5

10,7
5
4,5
5
4,5
4,5

6
4,75
5,8
7

4,3
4,25
4,1
5,67

5
4
3,7
7

4,3
4
3
7

5
5
6
6
4,5
3,75

4
4
4,75
5
4
4,5

5
5
5
5,5
4,2
5

4
4
3,5
4
3,9
4,5

Source: L. von Krug, Betrachtungen iiber den Nationalreichtum des preussischen Staates
und iiber den Wohlstand seiner Bewohner (Berlin 1805).
7. H. Clout, Agriculture in France on the eve of the railway age (London 1980) 112.
S. J. Amalric, 'Dans les Espagnes du XVIIIe siecle: une agriculture bloquee?', in: Aux
origines du retard economique de l' espagne XVIe - XIX siecies (Paris 1983) 29.
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yield ratios to be found in some parts of Southern Italy (Agro Romano, Sicily)Y
Around the Mediterranean production per hectare stood at 8 to 10 hI with a few
high points (Sicily); this level was approximately 50% lower than in the Low Countries and England.
Along the eastern axis yield ratios fell sharply to 3 in Russia, partly due to a slight
increase in the amount of seed used. This fall in yield ratios is beautifully illustrated
in L. von Krug's data for Prussia around 1800 (Table 2). In Eastern Friesland the
yield ratio is c.l 0; in the central part of Prussia it is c.6 and in Prussian Poland and
Lithuania it falls as low as 4 to 5. Nevertheless, the yield per hectare shows less of
a decline because more seed was used per hectare in Germany and Austria (and
Poland) compared to western Europe. This produced a yield per hectare in central
and eastern Europe which was above the southern European level.
Table 3. Summary table of estimated crop yields and yield ratios in four broad

regions around 1800 (in hi per hay

crop yield
yield ratio
seed per ha

North Sea

Mediterranean

Baltic

Russia

20t

8 to 10
5
1.6 to 2

12
4
3

9?
3
3

10
2

Sources: see text
A brief and greatly simplified account of these results can be found in Table 3.
Even though the differences between southern and eastern Europe are interesting
(the question of whether these can best be explained by climatological or economic
factors does not seem to be easily answered) the most striking feature in the table
is the large gap in productivity between the countries around the North Sea and the
rest of Europe. In the Low Countries and England productivity is at least twice as
high as anywhere else. The differences between the other regions (even for example, between Italy and Russia) are much smaller. The next section will therefore seek to establish when this area of high productivity around the North Sea
came into existence.

9. M. Aymard, 'En Sicilie: dimes et comptabilites agricoles', in Goy and Le Roy Ladurie
(eds.) Les fluctuations, 294-303; M. Aymard, 'Rendements en productivite agricole dans
I'Italie mod erne' , Annales 28 (1973) 475-98; 1. Revel, 'Rendements, production et productivite agricole: les grands domaines de la Campagne romaine, XVlIe-XVIIIe siecles', in Goy
and Le Roy Ladurie (eds.) Prestations paysannes, I, 227-36.
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3. Agricultural productivity in the countries around the North Sea 1500-1800
Real rents are probably a reliable indicator of the long-term development of land
productivity in this core region . Agriculture here had been highly commercialized
since the late Middle Ages. In any case, we have precious little other material at
our disposal, especially for Holland. The large rural estates, which provide important historical sources for the reconstruction of agricultural productivity in eastern
and southern Europe, were largely absent in the Low Countries. Data on real rents
are therefore taken as the basis for this section. The results of other methods to
gauge land productivity (which make use of tithes and probate inventories) will
play only a supplementary role.
The work of many scholars, including Vandenbroeke, Daelemans, Hoffman,
Kerridge, Allan, Kuys and Schoenmakers, has enabled us to construct long series
of rents per hectare in Flanders, Brabant, the Bassin de Paris, Holland and England
from the 15th century to about 1800 (see Appendix). These series have been deflated using wheat prices in the various countries and regions (in the case of Brabant, Daelemans used the price of rye), and the result is a set of time series of real
rents in terms of Iitres of wheat per hectare (Figures I and 2). Various patterns can
be discerned in these series.
Table 4. The yield of corn (all grains), wheat and rye in parts of Flanders
according to Thoen and VandenBroeke, 1410/49-1751/95 (in hi per hay

Thoen

VandenBroeke

period

corn

wheatrye

1410-49
1454-94
1501-19
1520-39
1541-66
1601-50
1651-1700
1701-50
1751-95

17.2
14.5
16.1
12.6
14.2
13.2
11.2
13.1
14.7

16.0
15.7
18.4
19.3

Sources: E. Thoen, Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late
Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden (Gent 1988) 813; C. VandenBroeke,
'Graanopbrengsten',388.
In parts of Flanders and Brabant the real rent displays a peculiar U-shaped curve:
after a peak in the first half of the 15th century there is a sharp decline. A low point
is reached in the years 1575-1625, partly as a result of the Revolt against Spain and
the demographic and economic consequences which followed. In the course of the
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Graph 1. Real rent per hectare in Flanders and Brabant, 1451175-1801125 (in liters of
wheat)
280
260
240
220
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+

1701 / 25

1801/25

Flanders

17th and 18th centuries there is a recovery and the real rent finally returns to the
high level of the 15th century. This U-shaped development was also demonstrated
in the work of Morineau and Neveux on agricultural productivity in the FrenchBelgian border region lO and has been confirmed by the research of Thoen and
Vandenbroeke into grain yields per hectare in Flanders between c. 1450 and 1800
(Table 4). Their data show that the U-curve in crop yields was much less 'deep'
than suggested by the pattern of real rents; in other words, real rents probably
exaggerate the true scale of the decline (after 1450 and 1520) and the increase
(after 1700) in land productivity. Moreover, the marked decline in productivity after
about 1450 did not occur throughout Brabant. Daelemans' data refer to the southern part of Brabant (south of Brussels). To the north of Brussels (around Leuven
and other places), in North Brabant (near Bois Ie Duc), and generally in the region
effected by the expansion of Antwerp up until 1570, land productivity peaked around
10. M. Morineau, Les Jaux-semblants d'un demarrage economique: agriculture et demographie en France au XV/lIe siecie (Paris 1970); H. Neveux, Les grains de Cambresis (fin
du X/Ve - debut du XVlIe siecies) (Paris 1980).
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Graph 2. Real rent per hectare in Holland, France and England, 1451175-

1801125 (in liters of wheat).
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1560170 only to decline (sharply) thereafter." To simplify greatly, we could say
that the 'Flemish' pattern (with a peak around 1400-1450) was linked to the rise
and decline of Bruges and Ghent, while the '(North) Brabantine' rhythm (with a
peak around 1560) was determined by the life-cycle of the Antwerp economy.
The Bassin de Paris provides evidence of an entirely different pattern, characterized by steady, rather slow growth in agricultural productivity, first during the
16th century (with a slump between 1580 and 1600), again during the second half
of the 17th century and then again the end of the 18th century (Figure 2). This
pattern is reflected in the tithes collected in the region . The real rent doubled be-

II. H. van der Wee, 'Introduction', in H. van der Wee and E. van Cauwenberghe (eds.)
Productivity of land and agricultural innovation in the Low Countries (1250-1800)
(Leuven 1978) 9-11; A.C.M. Kappelhof, 'De hoeven van het Bossche geefhuis', NoordBrabants historischjaarboek 1 (1984) 83-143 .
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tween c.1500 and c.1800, which broadly corresponds with the development of
tithes around Paris.12
Figure 2 also illustrates the high level of agricultural productivity in Holland. After a slight increase in the 16th century (between 1530 and 1560), followed by a
recession between 1570 and 1590 (caused by the Revolt of 1572), real rents increase sharply during the first half of the 17th century, bringing the level of rents
above that in Belgium, France and EnglandY After 1650 they stabilize at more
than 50% above the c.1500 level (bearing in mind that the data are less reliable
after 1650). The strong growth of agricultural productivity in Holland during the
17th century, the subject of Jan de Vries' pioneering thesis, 14 is confirmed by additional material. In an unpublished study of tithes in the Reijerwaard polder in the
south of Holland, Vroom found yield ratios rising from about 5 before 1600 to 10 at
the start of the 19th century. IS It is typical of the Low Countries, however, that
outside the coastal provinces (Flanders, Brabant, Zeeland, Holland and Friesland)
there remained pockets where productivity was low and grew at a slower rate. In
the sandy areas of Drenthe and Overijssel yield ratios were only about 3 to 4 in the
16th and 17th century. 16 According to the sources from the Napoleonic period, the
yield per hectare was still only c.12 hi in 1812/13.17 For parts of (Dutch and Belgian) Brabant too, the Napoleonic statistics show a yield for rye, the main crop, of
just 15 hl. 18The rather low rye yield in the Netherlands in 1813 (Table 1) was also
the result of the comparatively low productivity of farming on the sandy soils in the
eastern Netherlands.
It is striking to note that, until 1600, real rents in England are lower than those on
the Continent, which may have been due to a lower pressure of population. The
data then show a rapid increase from c.O.3 hi of wheat around 1560 to c.1.6 hI
around 1620, followed by a drop around 1640 (the Civil War). The rising trend
resumes between 1650 and 1750 when the real rent probably reached c.2.2 hi per
hectare. The literature suggests that nominal rents remained at least stable during
12. J.-P. Desaive, 'A la recherche d'un indicateurde la conjoncture: baux de Notre-Dame de
Paris et de I'abbaye de Montmartre', in J. Goy and E. Le Roy Ladurie (eds.) Lesjluctuations
du produit de la dfme (Paris 1972) 44-58.
13. J.L. van Zanden, 'Economic growth in the Golden Age', Economic and social history
in the Netherlands IV (1992) 6-7.
14. J. de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age, 1500-1700 (New Havenl
London 1974).
15. R. Vroom, Integratie van aspectmatige historische kennis (unpublished manuscript,
Rotterdam 1984).
16. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning (Assen 1957) 580; 1. Bieleman,
Boeren op het Drentse zand 1600-1910 (Wageningen 1987) 623-5.
17. J.L. van Zanden. De economische ontwikkeling van de Nederlandse Landbouw in de
negentiende eeuw /800-/914 (Wageningen 1985) 173-6.
18. P.M.M . Klep, Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied (Tilburg 1973).
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this period (the average nominal rent may have slightly increased) while grain
prices were falling steadily.19 Broadly speaking, real rents then stabilize between
1750 and 1800. This periodization of the growth of real rents is rather different
from the development of crop yields which emerges from the analysis of probate
inventories. According to Overton and Campbell these sources reveal only a slight
increase over the 'long' 16th century, followed by an acceleration of the growth
rate between 1650 and 1750 and an ongoing increase after 1750.20 In the very long
run the two sources point to a similar strong increase in productivity; according to
the probate inventories the yield of wheat increases from c.1O-12 bushels per acre
around 1550 to 20-24 bushels in about 1800;21 real rents also double during this
period. The timing is rather different, however. Overton does not see much increase in agricultural productivity before the 18th century,22 whereas the data on rents
suggest a strong increase in the 150 years before 1700.
It has been demonstrated in this section that data on the development of the real

rent can offer a fairly reliable indication of changes in the yield per hectare. Within
the regions under consideration we see that changes in the real rent in the long run
correspond to the development of tithes (France and Belgium), yield ratios (the
Netherlands) and crop yields derived from probate inventories (Flanders and England). Only in Flanders do fluctuations in the real rent exaggerate the changes in
crop yields; in England probate inventories suggest another timing of the growth of
land productivity than the rent data do. On the basis of this research it can be
concluded that land productivity roughly doubled in the countries bordering the
North Sea between c.1500 and c.1800 with the exception of parts of Belgium.
Periods of particularly rapid growth in land productivity occurred in the northern
part of Brabant (1500-1560) and in Holland (1590-1650), and in England after 1650
or 1700. The general increase of land productivity was only interrupted by wars
and their aftermath: the most pronounced crises were found in the Bassin de Paris,
Belgium and the Netherlands between c.1570 and 1600 and in England between
1640 and 1650. However, in parts of Flanders and the south of Brabant a different
pattern of agricultural development was found: namely, a U-shaped curve characterized by high productivity in the late Middle Ages and at the end of the 18th
19. P.J. Bowden, 'Agricultural prices, wages, farm profits, and rents' in J. Thirsk (ed.) The
Agrarian history of England and Wales, V, l/, 1640-1750 (Cambridge 1985) 1-118.

20. M. Overton and B.M.S. Campbell, 'Productivity change in European agricultural development' , in Campbell and Overton (eds.) Land, 1-50.
21. P. Glennie, 'Measuring crop yields in early modern England' , in Campbell and Overton
(eds.) Land, 255-283; M. Overton, 'The determinants of crop yields in early modern England', in Campbell and Overton (eds.) Land, 284-322.
22. M. Overton, Agricultural Revolution in England (Cambridge 1996); see also his paper
in this volume.
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century and by low productivity in the intervening period, especially in the years
between 1575 and 1625 .

4. Eastern and southern Europe
It is to some extent easier to describe the long-term development of agricultural
productivity in eastern and southern Europe, since crop yields and yield ratios did
not generally display a rising trend. In eastern Europe agriculture was relatively
extensive due to low population pressure, and the yield ratio is thus the best indicator for land productivity.23 The scanty Russian data show a stable yield ratio of
about 3 in the 16th, 17th and 18th centuries. 24 The development of yield ratios in
Poland is much better known thanks to the work ofZytkowicz, who has also shown
that the development of the productivity of Polish agriculture was more or less
typical of the rest of eastern Europe (except for Bohemia). The yield ratios collected by Zytkowicz have been divided into two groups: individual ratios (A) and average yield ratios over a number of years (B) . For the purposes of this study I have
calculated new average ratios using his data (Table 5). These show that yield
ratios were often significantly higher during the 'long' 16th century than during the
'depression' of the years 1650-1750, a decline which is confirmed by other studies.25 Although it is not yet clear when the turning point should be dated (was it
after 1580 or after 1618?), there is no doubt that the decline in agricultural productivity in Poland can be mainly attributed to the wars of the 17th century. During the
second half of the 18th century the yield ratio provides evidence of an enormous
increase (from 40% to 70%), an increase which appears to have occurred elsewhere in Eastern Europe (except for Russia). It is however unclear whether this
was due to an increase in the crop yield or by a drop in the amount of seed used.
Studies on the development of yield ratios in Italy generally reveal a striking
degree of long-term stability.26 The more or less constant level of agricultural productivity was interrupted by a number of crises, attributable either to unfavourable
weather conditions (1590s) or to demographic decline (after 1620). The crisis of
the 17th century emerges clearly from the available series, as it does in Spain,
23. Zytkowicz, 'Grain yields ' , 56.
24. Kahan, The Plow, 49-50 Zytkowicz, 'Grain yields' , 71.
25. 1. Topolski and A. Wyczanski, 'Les fluctuations de la production agricole en Pologne
XVIe - XVIIIe siecles', in Goy and Le Roy Ladurie (eds.) Prestations paysannes, I, 129-34.
26. M. Aymard, 'En Sicilie: dimes et comptabilites agricoles', in Goy and Le Roy Ladurie
(eds .) Lesfluctuations, 294-303 ; Aymard, 'Rendements'; C. Cipolla, Before the industrial
revolution (London 1976) 121; G. Felloni, 'Italy', in Ch. Wilson and G. Parker, An introduction to the sources of European economic history 1500-1800 (New York 1977) 1-36; F.
Mcardle, Altopascio (Cambridge 1978); Revel, 'Rendements'; Levi, 'L' energia' .

NEHA-JAARBOEK 1998

78

Table 5. Estimated yield ratios for Poland, J6th to J9th centuries

1500-1650
1651-1750
1750-1820

rye
A

B

wheat
A

B

barley
A

B

oats
A

B

3.3
2.8
4.9

3.4
3.2
4.2

4.0
3.7
5.5

4.0
3.5
4.8

3.9
3.6
5.0

3.2
4.1
4.9

2.5
2.7
3.4

2.6
2.6
3.4

Source: calculated from Zytkowicz, 'Production', 156.
Poland, France and BelgiumY Overall Italian yield ratios do not seem to have
increased: the growth of the yield ratio in parts of northern Italy after about 1750
probably compensated for a decline in southern Italy (Sicily, Agro Romano). Much
more important were changes in cropping patterns which point towards a continual
intensification of agriculture (i .e. the spread of maize, potatoes and rice) in the 17th
and 18th centuries (see below).
The same long-term stability in yield ratios and in the development of tithes is to
be found in the south of France and in parts of SwitzerlandY By contrast, evidence from Spanish tithe series points to an increase in production in Spain after
about 1670 or 1700, coming after a sharp fall in the first half of the 17th century. In
southern Spain the crisis in agricultural productivity after 1590 can be partly attributed to the expulsion of the Moriscoes; as in Italy, the general decline in population
also seems to have played some role. 29

5. Changes in cropping patterns
Data on the development of crop yields give a one-sided and probably rather too
pessimistic a picture of changes in agricultural productivity. The 17th century saw
the introduction of two new crops, maize and potatoes, and in the course of the
18th century their importance increased rapidly. Maize was of fundamental importance for agriculture in the Mediterranean region. In Spain, for example, the in27. Felloni, 'Italy', II.
28. J. Goy and A.-L. Head-Konig, 'Une experience: les revenus decimaux en France mediterraneene, XVle-XVIIIe siecles', in Goy and Le Roy Ladurie (eds.) Lesfluctuations, 25572; A.-L. Head-Konig, 'Les fluctuations des rendements et du produit decimal cerealiers
dans quelques regions du plateau suisse 1500-1800', in Goy and Le Roy Ladurie (eds.)
Prestations paysannes, I, 259-81; J. Jacquart, 'Les inerties terri ennes' , in P. Leon, Histoire
economique et sociale du monde 2 (Paris 1978).
29. G. Anes and A. Garda Sanz, 'Dime et production agraire dans I'Espagne modeme, de la
fin du XVIe au milieu du XIXe siecles', in Goy and Le Roy Ladurie (eds.) Prestations
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crease in land productivity after c.1670 is in part attributed to the spread of this
crop. 30 According to Levi, maize production was exceeding the output of wheat in
Lombardy by 1746-50; in other parts of Italy maize was less dominant but its
spread contributed significantly to the increasing food supply.31 Moreover, because
these new crops were often cultivated on land which would formerly have been
left fallow, the spread of potatoes and maize had a great impact on the productivity
of land .
Table 6. Cropping patterns in six countries c.1BOO (share of each crop in
sown acreage)
England
and Wales
wheat
rye
other bread
grains
barley
buckwheat
rice
maize
oats
peas/beans
potatoes

Belgium

Netherlands

France

Germany

33

19

16

34

7

4

'l)

34

19

38

17

8
6
5

9
12

7
9
5

4
17
3

26
16

4

21
5
7

14
8
7

4
18
2

23
6
2

Italy

53
9
7
3
2
14
4
7

total
100
100
100
99
100
101
Sources: see Table 1; France: 77 departements for which data are complete; Italy: 14 departements.
Table 6 presents figures on cropping patterns in western Europe in about 1800
which convey the impact of the new crops. Maize was especially important in
northern Italy (in Lombardy it probably occupied more than 14% of land under
cultivation), in the southern part of France and in Spain. The potato was concentrated in the Low Countries and, of course, in Ireland. Potatoes were much less
important in the agriculture of England and Wales, perhaps because the ratio of
land to people was lower than in the Low Countries. When estimates of the yield

paysannes, I, 453-61; 1. Casey, The Kingdom of Valencia in the seventeenth century (Cambridge 1979).
30. A. Eiras Roel, 'Dime et mouvement du produit agricole en Galice 1600-1837', in Goy and
Le Roy Ladurie (eds.) Prestations paysannes, I, 341-58.
31. Levi, 'L'energia', 157-60.
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of potatoes and maize (the 'Etats des recoltes' of Table 1, for example) are measured in terms of calories, they all agree that these crops surpassed the yield of
bread grains by 100 to 200%. Maize generally yielded at least twice, and potatoes
three times, the comparable output of wheat or rye. On the basis of Table 6 we can
estimate an increase of at least 20% in land productivity in the Low Countries as a
result of the spread of the new crops. In Italy the figure was almost 30% and in
France about 16% (assuming that these crops were sown and planted on fallow
land). Progress in Germany and England was much less spectacular.

6. Labour productivity
Wrigley has developed a method to gauge the development of labour productivity
in agriculture (or rather, to estimate the number of mouths fed by everyone hundred people working on the land) which uses data on the urbanization ratio linked to
estimates of the non-primary working population in the countryside. 32 This method
rests on the premise that long-term per capita consumption of agrarian products
was stable between 1500 and 1800. Wrigley in fact considers this premise to be too
conservative for England, where the level of consumption did probably rise, but it
may be rather too optimistic for other European countries such as Poland or Italy. 33
The degree of divergence in the development of agricultural productivity between
the various parts of Europe, when reconstructed by means of this method, is therefore likely to be underestimated.
A second premise is that only a very small proportion of agrarian production was
traded internationally. The sole exception to this rule seems to have been the Netherlands, but we can include the Dutch in our calculations by estimating the percentage
of grain imported for human consumption. Wrigley himself has only published estimates of 'labour productivity' in British and French agriculture. However, I have
made similar calculations for a number of other countries using estimates of the
urbanization ratio published by De Vries (Table 7).

32. Wrigley, 'Urban growth' .
33. Topolski and Wyczanski, 'Les fluctuations'.

VAN ZANDEN AGRICULTURALPRODUCTIVIlY IN EUROPE

81

Table 7 . Rough estimates of the number of mouths fed by 100 people working

in agriculture, 1500/20-1800

England/Wales
Belgium
Netherlands
France
Italy
Polandb
Spain

1500/20

Ifill

132
173
177
138
133
100
114

143
160
145
143
lOl
130

1700
182
192
219a
158
122
101
122

1800

248
233
Tn
170
129

lOS
129

a 1670
b Polish figures are underestimated as it is not possible to include exports
Sources: England/Wales and France: Wrigley, 'Urban Growth' , 187; Netherlands : my own
calculations based on data from A.M. van der Woude, 'Demografische ontwikkeling van
de Noordelijke Nederlanden', Algemene geschiedenis der Nederlanden V (Haarlem 1980)
and Van Zanden, Economische ontwikkeling, 43; it was assumed that in Holland 50% of the
rural population was active outside agriculture and that in the other parts of the country
this share increased from 20% (1500) through 30% (1670) to 40% (1800); furthermore, I
estimated that imports accounted for 5% of the consumption of foodstuffs in Holland in
1500/20 and for 20% in 1670. In 1800 exports of foodstuffs were slightly higher than imports. Note that completely independently 1. de Vries and A.M. van der Woude, Nederland 1500-1815 (Amsterdam 1995) 282-3 , came up with almost identical results: 1500: 167,
1650175: 250 and 1800: 275. Other countries: based on the urbanization ratio measured by 1.
de Vries, European urbanization 1500-1800 (London 1984) 39; it was assumed that the
total number of people working outside agriculture was twice the population of cities with
more than 10,000 inhabitants; the estimate for Belgium in 1800 is based on Goossens,
Economische ontwikkeling, 258.
The picture painted in the preceding sections emerges again from these data: in
western Europe labour productivity generally increases (with the possible exception of Belgium between 1500 and 1700), while stagnation prevails in the rest of the
continent. As early as 1500 labour productivity in the Low Countries is noticeably
higher than elsewhere, but the upward movement is only sustained in the north; in
Belgium a V-shaped development can be found. Labour productivity increases
substantially in England, while growth is much more modest in France.
In contrast to these dynamics, Italy, Poland and Switzerland are distinguished by
stability; only in Spain do we see any progress, first in the 16th century and again in
the 18th century. It should however be noted that, since these estimates are based
exclusively upon the urbanization ratio, they take no account of the growth of nonagricultural employment in the countryside in southern and eastern Europe in the
17th and 18th centuries (for example, as a result of the emergence of proto-indus-
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try) . It is therefore quite likely that they underestimate the increase in labour productivity. This reservation does not, however, alter the main conclusion of this
analysis; namely, that the long-term development of labour productivity and land
productivity was analogous . Both stagnated in eastern and southern Europe, and
both increased considerably over the long term in western Europe, particularly in
England, Holland and northern France.

7.

Urban demand and population pressure

The comparison between the development of labour productivity and land productivity that can be now made shows that the increase in labour productivity and in
land productivity ran parallel to each other, at least in western Europe. In eastern
and southern Europe both variables stagnated and in the countries around the North
Sea (with the exception of Belgium) both rose significantly over the long term.
This parallel long-term development ofland and labour productivity suggests the
existence of a single driving force. There is now a growing consensus among
agricultural historians that the decisive factor in the development of agricultural
productivity in Europe during the early modern period was the growth of urban
demand. 34 Phases of increasing productivity (Brabant in the 16th century, Holland
in the first half of the 17th century and England after 1650) consistently coincide
with accelerating urbanization in the countries concerned. This relationship is accurately reflected in the U-shaped development in Flanders (Figure 3). Between
c.1450 and 1600 the urbanization ratio and the level of production per hectare both
decline (urbanization went from c .24% in 1475 to 13 % in 1600).35 During the 17th
century both series gradually recover. It is only after 1700, during Mendels' classic
period of proto-industrialization, that the two series diverge. Philip Hoffman found
a similarly close link between the growth of Paris and the rise in agricultural productivity in the Bassin de Paris.36
Another way to test this link between agricultural productivity and the degree
of urbanization is by means of a cross section analysis. On the basis of the data in
Table 1, the unweighted average yield ratio of the four main grains was calculated
for twelve countries; this was compared with the urbanization ratio in 1800, derived from De Vries (Figure 4). The strong correlation between urbanization and
agricultural productivity emerges very clearly, and there are in fact only two signif34. Van der Wee, 'Introduction '.
35. P.M.M. Klep , 'Urban decline in Brabant: the traditionalization of investments and labour (1374-1806)', in: H. van der Wee (ed.) The rise and decline of urban industries in Italy
and the Low Countries (Leuven 1990).
36. Ph. T. Hoffman, 'Land rents and agricultural productivity: the Paris Basin, 1450-1789' ,
Journal of Economic History 51 (1991) 771-805.
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Graph 3. The relationship between the degree of urbanization (in percent)
and the average yield ratio at about 1800.
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icant deviations from the pattern. The first involves Ireland, where the (estimated)
yield ratio is higher than expected (although, given the significance ofIrish agricultural exports to the British food supply, Ireland should perhaps be regarded as an
integral part of the British economy). The second is Italy, where the estimated
yield ratio is much lower than the high urbanization ratio would lead one to expect.
This may be because the actual Italian yield ratio has been somewhat underestimated ; in 1870 production per hectare in the 14 departments used in these estimates was lower than the national average. More important, however, is the fact
that land productivity appears to have been far more rigid in the Mediterranean
region than in western Europe. When the urbanization ratio rose during the 16th
century, agricultural productivity apparently increased very little.
In short, both the longitudinal analysis and the cross section analysis suggest that
the breakthrough to agricultural systems with markedly higher levels of productivity (which occurred in Flanders in the late Middle Ages and in Holland, England
and Northern France in the period 1500-1800) must be primarily attributed to the
strong growth of urban demand in the region concerned. It should at once be said,
however, that agricultural supply seems to have been especially elastic in the northwest - an increased demand from the cities was soon followed by an increase in
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supply. There thus remains the problem of why urban expansion in southern Europe during the periods 1000-1300 and 1500-1600 did not have similar consequences for agricultural productivity. Although productivity did probably rise during the
16th century, there was no breakthrough to a higher level of productivity. This is a
strong indication that the elasticity of supply in southern European agriculture was
much lower than that in the countries around the North Sea. Perhaps we need to
breathe new life into the old debate on this subject, which first arose in response to
the 1949 edition of Braudel ' s 'La Mediterannee' .37
Finally, I would like to consider the extent to which thirty years of research have
altered the picture presented by Slicher van Bath. The essence of his argument the growing difference in agricultural productivity between England and the Low
Countries on the one hand and the rest of Europe on the other - is confirmed by this
research. He did not notice the U-shaped development of Flemish (and Brabantine) productivity, because the very high yield ratios in Flanders were obscured by
the mean values he had calculated for the 'core region'. We can also refine his
picture of agricultural productivity in France, by dividing this country into two regions (the slowly growing north and the stagnant south). Lastly, because he had
very little material on Italian and Spanish agriculture at his disposal, he was forced
to link these countries together with France: the material now available brings out
the long-term stagnation in southern Europe even more clearly, and thus strongly
supports his central thesis - the growing gap in agricultural productivity in early
modern Europe.

37. F. Braudel, La Mediterraneee et Ie monde mediterraneen
(Parijs 1949).

a I'epoque de Phillipe II
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Appendix: Sources of estimates of the development of rent levels in England, Holland, Belgium and France, c.1500 - c.1800
England/UK: R.C. Allan, Enclosure and the yeoman (Oxford 1988) ... ; wheat
prices at Exeter: B.R. Mitchell and Ph. Deane, Abstract of British historical
statistics (Cambridge 1962) 484-7.
Belgium: Brabant: F. Daelemans, 'Pachten en welvaart op het platteland van Belgisch Brabant (15de-18de eeuw)', AAG Bijdragen 28 (1986) 165-84; this series of
real rents in rye has been recalculated in litres wheat using the relative prices
published by C. VandenBroeke, Vlaamse koopkracht, gisteren, vandaag en morgen (Louvain 1984)
Flanders: VandenBroeke, Vlaamse koopkracht.
Holland: 1500-1650: J. Kuys and J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland,
1500-1650 (Amsterdam 1981); 1690-1790: data on average rents per morgen (roughly two acres) from M. Prak, Gezeten burgers. Hollandse historische reeks VI
(Den Haag 1985) 283; and J.J. de long, Met goedfatsoen. Hollandse historische
reeks V (Den Haag 1985) 260; wheat prices in Leiden and Amsterdam: N.W.
Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis (Leiden 1964-64).
France (Bassin de Paris): Hoffman, 'Land rents'; wheat prices: M. Baulant, 'Le
prix des grains a Paris de 1431 a 1788', Annales 32 (1968) 520-40.

VI

De veredeling van tarwe in Nederland
HARRO MAAT

1. Inleiding
Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de landbouw, zal er snel achter
komen dat het gros van de studies ingaat op de economische processen binnen
de landbouw en de relatie met de economische ontwikkeling van Nederland of
Europa. l Historisch onderzoek naar de technische ontwikkelingen in de landbouw sluit meestal daarbij aan en richt zich bijgevolg op innovaties die de meest
directe invloed hebben op de productiviteit van land en arbeid: de mechanisatie
en de ontwikkeling van de kunstmest. 2 Hoewel deze benadering zonder meer
belangrijke inzichten heeft opgeleverd, geeft ze tegelijkertijd een eenzijdig beeld
van de technische ontwikkelingen in de landbouw. Het belangrijkste bezwaar is
dat de economische context voor verschillende technische ontwikkelingen in de
landbouw zeker niet het enige en wellicht ook niet het belangrijkste constituerende kader vormt. In dit artikel wil ik dat illustreren door in te gaan op de
plantenveredeling en in het bijzonder de veredeling van tarwe. De ontwikkeling
van de tarweveredeling zal worden gerelateerd aan de institutionalisering van
wetenschappelijke en technische kennis op het gebied van de genetica en plantenveredeling. Hiermee hoop ik duidelijk te maken dat de institutionele verhoudingen tussen universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen van grote
1 Zie ondermeer: M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851 -1950. Production and
institutional change (Amsterdam, 1993); N. Koning, The failure of agrarian capitalism.
Agrarian politics in the UK, Germany, the Netherlands and the USA, 1846-1919 (London,
1994;. J.L. van Zanden, The transformation of European agriculture in the 19th century.
The case of the Netherlands (Amsterdam, 1994).
2 1.L. van Zanden, 'Mest en Ploeg', In: H.W. Lintsen et al. (red.) Geschiedenis van de
techniek in Nederland, deell (Zutphen, 1992) 53-70. I.M.G. van der Poel, Honderdjaar
landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen, 1967); H.M. Elema, De landbouw
mechaniseert, 1920- J950 (Doetinchem, 1982).
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invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de tarweveredeling, overigens zonder de economische en andere aspecten buiten beschouwing te laten.
Tarwe is op mondiaal niveau het belangrijkste voedselgewas. De reden hiervoor is een combinatie van het vermogen van tarwe om zich in verschillende
klimaatzones te handhaven en de gunstige eigenschappen voor de verwerking
tot brood en andere producten. Het selecteren van zaaizaad vind hoogstwaarschijnlijk plaats sinds tarwe door de mens in cultuur is genomen. 3 Kunstmatige
kruising wordt sinds ruim een eeuw toegepast en is nauw verbonden met de
ontwikkeling van de wetenschappelijke disciplines genetica en plantenveredeling. De genetica en plantenveredeling ontwikkelden en stabiliseerden zich voornamelijk in de eerste helft van de twintigste eeuw en deze peri ode krijgt in het
onderstaande dan ook de meeste aandacht.
Het basisprincipe van de veredelingstechniek is voor aile gewassen hetzelfde,
namelijk het veranderen van de genetische samenstelling in de nakomelingschap
door middel van kunstmatige kruising, het opwekken van mutaties en selectie. 4
De laatste decennia is bovendien een techniek ontwikkeld waarbij een bepaalde
eigenschap die is gekoppeld aan desoxyribonucielnezuur, naar de engelse naam
afgekort tot DNA, bij de plantencel wordt ingebracht, waaruit een zogenaamde
trans gene plant ontstaat. Niet alle nakomelingen van veredelde planten zullen
bepaalde gewenste eigenschappen (in dezelfde mate) bezitten en daarom is selectie een zeer belangrijk instrument om populaties te verbeteren. Hoewel genoemde principes op aile plantensoorten betrekking hebben en ook op dieren
van toepassing zijn, maakt het vee I uit met welke soort wordt gewerkt. Wat
betreft planten heeft dit te maken met de bloeiwijze en wijze van vermeerdering: via zelfbestuiving, kruisbestuiving of vegetatieve vermeerdering. Verder is
ook de interactie tussen de plant en zijn omgeving van belang, zoals vatbaarheid
voor ziekten, weersinvloeden of bodemgesteldheid. Dit zijn de belangrijkste biologische elementen waarmee plantenveredelaars werken. Planten kunnen worden
veredeld op vele aspecten. Wat betreft tarwe zijn de belangrijkste veredelingsdoelen de stevigheid van de stengel, aanpassing aan klimaat en grondsoort, resistentie
tegen ziektes en de kwaliteit van de korrel. Hoewel in het onderstaande al deze
aspecten de revue passeren, zal het accent liggen op de veredeling van tarwe voor
de broodbereiding, in termen van veredelaars aangeduid met bakwaarde of bakkwaliteit. 5
3. Vele millennia gel eden. Zie: B. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van
West-Europa, 500-1850 (Utrecht, 1987) 68.
4. Kunstmatige kruising is het handmatig aanbrengen van stuifmeel van de ene bloem
op de stempel van een andere. In de natuur vind kruising plaats bij kruisbevruchters en
in geringe mate bij zelfbevruchters.
5. De bakwaarde van tarwe wordt grotendeels bepaald door de gluten, een type eiwit
dat zich in het endopsperm van de korrel bevindt. De gang bare manier om de bakwaarde
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2. Soorten en maten
Het geslacht tarwe, aangeduid met de Latijnse naam Triticum L. behoort tot de
familie der grasachtigen, de Gramineae. Dit geslacht kent vele soorten, in te
delen naar soorten met veertien (diplo"ide), achtentwintig (tetraplolde) of tweeenveertig (hexaplo"ide) chromosomen. De tarwe waar ons brood van wordt gebakken behoort tot de laatste categorie en heeft als soortnaam Triticum aestivum
L. Dit onderscheid naar chromosomenaantal is van deze eeuw en een uitvloeisel
van de ontdekking van chromosomen als dragers van erfelijke eigenschappen.
Voor die tijd was men aangewezen op uiterlijke verschillen en kwalitatieve kenmerken zoals smaak. Op basis van dergelijke criteria werden verschillende combinaties van so orten en ondersoorten geselecteerd en uitgezaaid.6 De benaming
voor de verschillende so orten en cultivars was vee1al streekgebonden. Vanaf de
Middeleeuwen worden de geschreven bronnen talrijker en daaruit is bekend dat
in het Nederlands tarwe ook 'weit' werd genoemd. Deze aanduiding was vooral
gebruikelijk in het oostelijk gedeelte van het land en is nauw verbonden met de
Duitse naam voor tarwe, Weizen. Broodtarwe werd ook wei aangeduid met ris
of rijs , zoals Gelderse Ris en ook komt de aanduiding Risweit voor. Emmer
werd ook wei Duitse Rijs, Gortrijs of Rijsspelt genoemd. Naast verschillende
combinaties van tarwesoorten werd tarwe ook samen met andere graansoorten
verbouwd, zoals bijvoorbeeld met rogge (Secale cereale), een mengsel dat masteluin werd genoemd. 7
Grondsoort, waterhuishouding en klimaat bepalen in sterke mate het soort voedselgewassen dat verbouwd kan worden. In Nederland werd tarwe voomamelijk
verbouwd in gebieden met zee en rivierklei. In andere delen van Nederland werd
wei tarwe verbouwd, maar in veel mindere mate en de consumptie van tarweproducten was derhalve eveneens streekgebonden. Wat betreft de consumptie speelde
ook de sociale structuur van de Nederlandse bevolking een rol. Tarwebrood was
een relatief luxe voedingsmiddel en het merendeel van de bevolking voedde zich
met roggebrood, brij en pap, dat behalve van tarwe van allerlei granen en zetmeelhoudende gewassen werd gemaakt. Het verschil in status tussen tarwebrood enerzijds en roggebrood en pap anderzijds had direct te maken met de kwaliteit van het
te testen is door simpelweg een brood van de tarwe te bakken. Een goed deeg is in staat
om de gassen die vrij komen bij de gisting 'vast te houden ' waardoor het brood rijst. Bij
het bakproces wordt het deeg in gerezen toestand gefixeerd.
6. De taxonomie onderscheidt soorten (species) en varieteiten (varietas). De landbouwkunde spreekt veelal van gewassen en rassen. Deze termen zijn niet uitwisselbaar. Een
gewas kan uit meerdere botanische soorten, ondersoorten en varieteiten bestaan en een
ras is weer specifi eker dan een varieteit. Een ras wordt ook aangeduidt als ' cultivar ',
een gecultiveerde varieteit.
7. A.C. Zeven , Landraces and improved cultivars of bread wheat and other wheat types
grown in th e Neth erlands up tot 1944 (Wageningen, 1990).
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Tabel 1. Verschillende tarwesoorten
Plolde nivcau

Wetenschappelijke naam

Gewone naam

Genoom formule

Diplolde

T. uratu Tum.
T. boeoticum Bioss.
spp. aegilopoides
spp. thaoudar
T. monococcum L.
T. sinskajae A. Filat & Kurk.

Wilde eenkoorn
Wilde eenkoorn

AA

Eenkoorn
Eenkoorn

Tetraplolde

T.
T.
T.
T,
T.
T.
T.
T.
T.
T.

dicoccoides (Korn) Schweinf.
dicoccum (Schrank). Schulb.
paleocolchicum Men.
carthlicum Nevski
turgidum L.
polonicum L.
durum Desf.
turanicum lakobz.
araraticum lakobz.
timopheevi Zhuk.

Wilde emmer
Emmer

Hexaplolde

T.
T.
T.
T.
T.
T.

spelta L.
vavilovi (Tum.) lakobz.
macha Dek en Men.
sphaerococcum Perc.
compactum Host.
aestivum L.

Spelt of dinkel

AA
AA
AA
AA

AABB
AABB
AABB
Perzische tarwe
AABB
AABB
Pooise tarwe
AABB
Durum of macaronitarwe AABB
Khorasan tarwe
AABB
Wildeemmer
AAGG
AAGG

Indiase dwergtarwe
Club tarwe
Brood of gewone tarwe

AABBDD
AABBDD
AABBDD
AABBDD
AABBDD
AABBDD

Bron: MJ. Gooding and W.P. Davies, Wheat production and utilization. Systems, quality
and the environment (Oxford, 1997).

meel. In tegenstelling tot rogge en slechte kwaliteit tarwe, kon van de betere rassen
een smakelijk en luchtig brood worden gebakken. Tarwe waarvan een goed brood
kon worden gebakken leverde derhalve het meest op. De laagste kwaliteit tarwe
werd gebruikt als veevoer en bracht minder geld in de lao Het was voor boeren dus
lucratief om te streven naar kwaliteitsverbetering. Een belangrijk element in die
kwaliteitsverbetering vormde de uitwisseling van zaaizaad. Zaaizaad werd verkregen van boeren uit de buurt, maar ook door handelaren meegebracht uit andere
gebieden. Dergelijk zaad werd uitgeprobeerd en, indien goed bevonden, verkozen
boven het eigen zaaizaad ofhiermee gemengd. Een laatste aspect dat van belang is
voor de kwaliteit en de veredeling van tarwe is het landbouwsysteem waarin het
gewas werd verbouwd. Grondsoort, bewerking, oogstzekerheid, oogsttijdstip, re-
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latie met andere activiteiten en gewassen kunnen stuk voor stuk reden zijn om
bepaalde so orten of rassen te verkiezen boven andere.
Wat betreft de technische aspecten van de veredeling was men tot eind vorige
eeuw aangewezen op het blote oog, kennis uit ervaring en overlevering. Afhankelijk van de gestelde eisen selecteerde men zaaizaad van bepaalde planten. Dit
klinkt eenvoudig, maar aangezien tarweplanten in vele waameembare kenmerken kunnen verschillen en bovendien de relatie gelegd moet worden met eigenschappen die pas duidelijk worden tijdens de verwerking tot meel en voedselproducten, is selectie op zich al een gecompliceerde techniek. Selectie kan plaats
vinden als het gewas nog op het veld staat en de hele plant kon worden beoordeeld, of na de oogst, waarbij vooral aar en korrel doorslaggevend zijn. De selectie en uitwisseling van zaaizaad had tot gevolg dat geleidelijk aan streekgebonden mengsels van verschillende varieteiten van broodtarwe werden verbouwd,
de zogenaamde landrassen.

3. Ontwikkelingen in de negentiende eeuw

De broodtarwe die in de vorige eeuw in Nederland werd verbouwd, kende nogal
wat verschillende rassen. Het is niet eenvoudig om een indeling te maken op
algemene kenmerken van de in Nederland verbouwde landrassen. Een veld met
tarwe in de negentiende eeuw moet er heel anders uit hebben gezien dan de
uniforrne graanvelden van tegenwoordig. Zo zijn er morfologische verschillen
zoals korte of lange stengel, rood of wit kaf, rode of witte korrel, behaard of
onbehaard kaf, wei of geen kafnaalden. Verder kan er onderscheid gemaakt worden tussen zaaiperiode (vemalisatiebehoefte), gebruik (brood, beslag, veevoer)
of mate van temperatuurgevoeligheid. De moeilijkheid om een indeling te maken wordt verder veroorzaakt door de veelheid aan redenen die boeren konden
hebben om te selecteren. In delen van de provincie Utrecht bijvoorbeeld was er
een voorkeur voor roodkorrelige tarwe omdat zwartkoom (Melampyrum arvense),
ook wei wilde weit of dollik genoemd, hier een hardnekkig onkruid was. Vervuiling van de oogst met het donkere zaad van deze plant viel minder op wanneer
de he Ie partij roodkorrelig was.s De term landrassen suggereert een zekere binding met een streek, maar zoals uit tabel 2 valt af te leiden, yond er nogal wat
uitwisseling plaats met andere gebieden. Via het intemationale handelsverkeer
arriveerde in Nederland zaaizaad afkomstig uit landen als Engeland, de Duitse
staten, de Baltische staten en Zweden.

8. Een aardig voorbeeld van 'boerenbedrog'. D. Troost, 'Overzicht van de in ons land
verbouwde tarwerassen', In: Landbouwkundig Tijdschri{t 32 (1920) 226-244.
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Tabel 2. Overzicht van de in de vorige eeuw in Nederland verbouwde landrassen.
Groep

Zeeuwse

Ruwkaf Essex

Gelderse

Ruige Kleefse

Kenmerken

geen kafnaalden ,

geen kafnaalden,

geen kafnaalden,

gelijk aan Gelderse,

wit en glad kaf,

behaard en wit kaf,

rood of wit behaard kaf,

maar met kafnaalden (var.
Jerrugineum/ erythrospermum)

witte korrel,

witte korrel

geringe winter-

(var. leucospermum)

rode korrel (var. milturum)

hardheid (var.
albidum)
Landrassen

a duvet,

Deris,

Angelris,

Clevelandse,

Clever Hochland Weizen,

Chiddam,

Blane

Engelse Witte,

Essex Ruwkaf,

Essex Gladkaf,

Fluweelkaf,

Friese,

Echeltarwe,

Goese,

Ruwkaf Essex,

Gelderse (Ris),

(Rode) Hooglandse,

White Essex en

Gelderse Rode,

Kleefse Ruwharige,

Hundredfold,

synoniemen.

Rouselaere,

Gladde Ris,

Rode Baard,

Smooth Chaffed Essex,

(Groninger) Oldambtster,

(Rode) gebaarde Kleefse,

Walcherse,

(Groninger) Ommelander,

Rode tarwe Westland,

White Essex,

Klare Ristarwe uit

Ruigarige,

Kleefsland,
Witte Engelse Essex,

Kleefse,

Ruige tarwe en synoniemen.

(Witte) Victoria,

Limburger,

Witte van Vlaanderen,

Limburgse (kleine) rode,

Zeeuwse,
Zeeuws Vlaamse en synoniemen.

Rosse tarwe en synoniemen.

Bron: A.C. Zeven, Landraces and improved cultivars of bread wheat and other wheat
types grown in the Netherlands up tot 1944 (Wageningen, 1990).
Naast de handel, was er een andere stimulerende factor in de verbetering van
tarwe, namelijk de genootsehappen en Maatsehappijen van Landbouw. Deze
verenigingen organiseerden tal van aetiviteiten ter bevordering van wetensehap,
nijverheid en landbouw. Zo organiseerde de Algemeene Maatsehappij van Nijverheid in 1840 een prijsvraag voor de beste besehrijving van de verbouw van
Wittingtontarwe. Deze varieteit was een jaar eerder in Nederland gei'ntrodueeerd en bleek een veelbelovend ras .9 Dergelijke initiatieven werden ook ontplooid door de provineiale Maatsehappijen van Landbouw. Op landelijk niveau
9. De winnaar van de prijsvraag was l.W. Faase uit Ellemeet (Zeeland); Troost, 'Overzieht van de in ons land verbouwde tarwerassen ' , 233.
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speelde vooral het Landhuishoudkundig Congres een belangrijke rol. Op deze
jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst werden nieuwe vindingen tentoongesteld en
problemen en perspectieven van de Nederlandse landbouw besproken. In 1860
bijvoorbeeld, werd uitgebreid gesproken over de verschillende tarwerassen die
in Nederland werden verbouwd. 1o Vertegenwoordigers uit aile delen van Nederland informeerden elkaar over aspecten als bodemgesteldheid, opslag, bakkwaliteit, opbrengst en prijzen.
De techniek achter de verbetering van tarwe was in de negentiende eeuw voornamelijk plant- en aarselectie. Het handmatig kruisen van verschillende plantensoorten werd al gedaan vanaf het begin van de achttiende eeuw, maar in eerste instantie vooral met sierplanten. Wanneer en door wie de minuscule bloeiwijze
van tarwe is ontdekt is onduidelijk, maar bekend is dat in de tweede he 1ft van de
negentiende eeuw verschillende kwekers in Europa experimenteerden met tarwekruisingen. Van de Schot Patrick Shirreff en de Fransman Henry Leveque de
Vilmorin is in elk geval bekend dat hun experimenten ook enkele goed presterende rassen opleverden. 11 In Nederland wordt deze techniek het eerst opgepikt
door leraren van de in 1876 in Wageningen opgerichte Rijkslandbouwschool. Net
als de Polytechnische School in Delft was de Rijkslandbouwschool geregeld bij
Wet op het Middelbaar Onderwijs, maar werd desondanks geacht onderwijs te
geven op wetenschappelijk niveau. 12 Vanaf begin jaren tachtig van de vorige
eeuw gingen enkele leraren van de Rijkslandbouwschool experimenteren met
tarwekruisingen en vanaf die tijd kreeg de tarweveredeling in Nederland wetenschappelijke aandacht.

4. Theoretische en praktische benadering
In de tweede helft van de negentiende eeuw was er behalve een toenemende
interesse voor kruisingen bij kwekers nog een andere ontwikkeling die van belang was voor de plantenveredeling. In 1859 presenteerde Charles Darwin (18091882) zijn evolutietheorie. Centraal in deze theorie staat de natuurlijke selectie
op variatie binnen soorten. Op basis van kleine onderlinge verschillen binnen de
soort, de erfelijkheid van die verschillen en natuurlijke selectie vindt evolutie
plaats. Darwin's theorie brak met de heersende opvatting dat soorten constant
bleven, een opvatting die haar oorsprong had in de christelijke scheppingsleer.
De evolutietheorie wierp een nieuw licht op het ontstaan van soorten, kruising
IQ Verslag Landhuishoudkundig Congres (z.p., 1860), 134.
11 J. Sneep, 'Some facts about plant breeding before the discovery of Mendelism, In:

Euphytica. International journal o/plant breeding 15 (1966) 135-140.
12 J. Van der Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen I. Van
school naar hogeschool1873-1945 (Wageningen, 1993).
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tussen en binnen soorten en erfelijkheid. Desondanks ontbrak in Darwin's theorie een heldere verklaring van de wijze waarop eigenschappen vererven. 13 Biologen die Darwin's principe aanvaardden, gingen zich meer en meer interesseren
voor dit erfelijkheidsmechanisme en hadden daarbij warme belangstelling voor
het werk van praktische kwekers. De reden hiervoor is de parallel tussen enerzijds soortvariaties en natuurIijke selectie en anderzijds de kruising en selectie
door kwekers . Het kweken van nieuwe rassen was dus een versnelde nabootsing
van het evolutieproces. Plantenveredeling en landbouw werd daarmee een interessant studiegebied voor biologen die zich bezig hielden met het vraagstuk van
de evolutie.
In Nederland werd de evolutietheorie weI besproken, maar onder professoren
yond ze nauwelijks ingang, met uitzondering van de Utrechtse zooloog Pieter
Harting. Meer interesse voor Darwin's theorie was er bij een nieuwe generatie
biologiestudenten, onder wie M.W. Beijerink (1851-1931), J.w. Moll (1851-1933),
M. Treub (1851-1910 en H. de Vries (1848-1935). Met uitzondering van Treub, die
directeur werd van's Lands Plantentuin in Buitenzorg, bezetten al deze mannen
rond de eeuwwisseling een leerstoel aan een van de Nederlandse universiteiten.14 Met name Hugo de Vries, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
vanaf 1878, richtte zich in sterke mate op het vraagstuk van de evolutie en erfelijkheid. Net als Darwin interesseerde hij zich daarbij voor het meer praktische
kwekerswerk, hetgeen het best tot uiting komt in zijn publicatie uit 1907. 15 Behalve De Vries was ook Martinus Beijerinck geboeid door de evolutietheorie. In
1876 werd hij aangesteld als leraar aan de Rijkslandbouwschool. Vanaf 1880 ging
hij daar aan de slag met het kruisen van tarwe, met name om het ontstaan van
tarwesoorten te onderzoeken. Hij staakte deze activiteiten toen hij in 1885 een
betrekking aanvaardde bij de Gist en Spiritusfabriek in Delft, waar hij zich ging
richten op de microbiologie. 16
13. G.E. Allen, Life science in the twentieth century (Cambridge, 1978); B. Theunissen
en R.P.W. Visser, De wetten van het leven. Historische grondslagen van de biologie 17501950 (Baam, 1996).
14. De laat negentiende eeuwse ontwikkeling van de biologie in Nederland is volgens
Hagendijk een goede illustratie van het belang van loopbanen, s]eutelposities en generatie-effecten bij de ontwikkeling van wetenschap. R. Hagendijk, Wetenschap, constructivisme en cultuur (Amsterdam, 1996) 169-173.
15. H. de Vries, Plant Breeding (London, 1907); In het Nederlands vertaald door P.G.
Beukers, onder de titel Het Veredelen van Kultuurplanten (Haarlem, 1908); Zie verder:
B. Theunissen, 'De beheersing van Mutaties; Hugo de Vries' werdegang van fysioloog
tot geneticus', In: Gewina 15 (1992) 97-115. B. Theunissen, 'Knowledge is Power: Hugo de
Vries on science, heredity and social progress', in: British Journal for the History of
Science 27 (1994) 291-311.
16 A.C. Zeven, 'Martinus Willem Beijerinck a Hybridizer of Triticum and Hordeum
species at the end of the 19th century and his investigations into the origin of wheat', In:
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Beijerinck deelde zijn interesse met Otto Pitsch (1842-1939) en Luitje Broekerna (1850-1936), eveneens leraren in Wageningen, maar deze Ieraren hadden een
andere achtergrond dan Beijerinck. Pitsch studeerde aan de landbouwacademie
in Poppelsdorf en behaalde zijn doctorstitel aan de universiteit van Heidelberg.
Voordat hij in 1870 in Nederland in het landbouwonderwijs terechtkwam, was hij
inspecteur geweest op een landgoed in Oost Pruisen en daarna Wanderlehrer in
de Rijnprovincie. 17 Broekema ging wis- en natuurkunde studeren in Leiden, maar
verruilde deze studie voor agronomie in Halle, Duitsland. 1R Zowel Pitsch als
Broekema gingen na het vertrek van Beijerinck verder met het kruisen van tarwesoorten, maar vanuit een ander perspectief. Net als de praktische kwekers
waren zij vooral geinteresseerd in tarwerassen die voor de landbouw van belang
konden zijn. Een belangrijk aspect van hun kwekerswerk was het contact met de
zogenaamde landbouwleraren. Deze voorlichters waren vanaf 1892 door de overheid aangesteld in verschillende regio's om proefvelden op te zetten voor het
testen en demonstreren van nieuwe technieken, toezicht te houden op het lagere
landbouwonderwijs en zelf voordrachten te geven. Om landbouwleraar te worden was het diploma van de Rijkslandbouwschool een vereiste. Broekema en
Pitsch stuurden regelmatig monsters zaaizaad van hun kruisingsproducten naar
hun oud-Ieerlingen, die dit materiaal uitprobeerden. De resultaten van die proeyen gebruikten zij vervolgens voor nieuwe kruisingen en verdere selectie. Naast
het veredelingswerk werd ook door het Rijkslandbouwproefstation, dat als onderdeel van de Rijkslandbouwschool sinds 1876 een veelheid aan landbouwproducten analyseerde en testte, aandacht besteed aan zaaizaad. Zaadmonsters werden beproefd op kiemkracht, homogeniteit, schadelijke en onschadelijke
verontreiniging en vochtgehalte. Na analyse gaf het proefstation een certificaat
af, dat handelaren en boeren een zekere garantie gaf voor de kwaliteit van het
zaad. Het aantal analyses van zaaizaad groeide ieder jaar gestaag en in 1898 werd
het werk verzelfstandigd in het Rijksproefstation voor Zaadcontrole. 19
De Rijkslandbouwschool in Wageningen was opgericht om boerenzonen praktisch onderricht te geven op wetenschappelijke basis. Deze combinatie van praktisch en wetenschappelijk onderricht weerspiegelde zich in de experimenten die
de leraren in Wageningen uitvoerden. In de ogen van vee I universitaire hoogleEuphytica 19 (1970) 263-275. B. Theunissen, 'The Beginnings of the "Delft Tradition"
revisited: Martinus W. Beijerinck and the Genetics of Microorganisms' , In: Journal of
the History of Biology 29 (1996) 197-228.
17. ' Prof.Dr. Otto Pitsch' , In: Landbouwkundig Tijdschrift, 30 (I 918) 255-259.
18. H.K.H.A. Mayer Gmelin , 'Prof.Dr.lr. L. Broekema en de landbouwwetenschap. Een
welbesteed leven.' , In: Landbouw (1937) : 40-48.
19. Inventaris van het archiefvan Het Rijksproefstation voor Zaadcontrole (na 1981 Rijksproefstation voor zaadonderzoek) met als taakvoorganger het Proefstation der Rijkslandbouwschool te Wageningen ( 1877-)1898- 1990 (Winschoten, 1994); Van der Haar, De
geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, dee I I.
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raren was Wageningen echter vooral een praktische school. Deze houding kwam
zowel voort uit de heersende opvatting over wetenschap als uit economisch belang. Landbouwkundig onderzoek bleek niet aileen interessant uit wetenschappelijk oogpunt, maar ook een terrein waar vee I geld viel te verdienen, met name
in de kolonien. Universitaire onderzoekers hadden weinig baat bij concurrentie
van Wageningse landbouwkundigen en stelden dan ook openlijk vraagtekens bij
het wetenschappelijk gehalte van Wageningse onderzoekers en afgestudeerden. 20
Ondanks een duidelijke nadruk op praktische resultaten, schuwden Wageningse
onderzoekers de meer fundamentele kwesties niet. Luitje Broekema bijvoorbeeld was, net als vee I andere biologen, druk aan het puzzelen met de verhoudingen waarin bepaalde eigenschappen terugkwamen bij de nakomelingen. 21 Tegelijkertijd is het tekenend dat hij wei een aantal vermaarde tarwerassen op zijn
naam heeft staan, maar geen enkele wetenschappelijke publicatie. Los van het
verschil in benadering waren het vooral de universitaire wetenschappers die zich
publiekelijk manifesteerden.

5. Institutionalisering van plantenveredeling
Kort na de herontdekking van de Mendelwetten in 1900 publiceerde Hugo de
Vries zijn theorie over mutaties. In zijn studie naar de vererving bij Teunisbloemen (Oenothera spp.) was hij er achter gekomen dat in de nakomelingschap van
deze plant sterk afwijkende vormen voorkwamen. De Vries verklaarde dit met
het begrip mutatie, een plotselinge verandering van eigenschappen die erfelijk
bleken te zijn. 22 Zijn theorie was interessant voor de verklaring van evolutie
omdat hiermee enerzijds het ontstaan van nieuwe soorten werd verduidelijkt en
anderzijds de snelheid van het evolutieproces verklaarde. De Vries onderbouwde zijn theorie niet aileen met eigen onderzoek, maar gebruikte daarvoor ook
onderzoeksresultaten van anderen. In zijn boek over plantenveredeling bespreekt
hij onder andere het werk van de Zweedse botanicus Hjalmar Nilsson. Nilsson
was in 1890 aan het hoofd geplaatst van het proefstation van de Zweedse Zaaizaadvereniging te Sval6f. Hier zette hij een uitgebreid selectieprogramma op,
waarbij hij zocht naar zogenaamde elementaire soorten binnen bepaalde popu20. Zie bijvoorbeeld: W. van der Schoor, 'Biologie en landbouw. F.A.F.C. Went en de
Indische proefstations', in: Gewina 17 (1994) 145-161.
21. A.C. Zeven, 'L. Broekema's segregation ratios of three wheat characters in 1887', In:
Euphytica 18 (1969) 286-292. In 1900 bleek dat Mendel hierover al in 1866 enkele belangrijke inzichten op papier had gezet en de herontdekking van de zogenaamde Mendelwetten
wordt nog aitijd als een grote doorbraak in de erfelijkheids1eer beschouwd.
22. Zijn aannames bleken niet juist; Oenothera heeft een complex chromosomenpatroon
dat in verschillende verhoudingsgetallen overerft.
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laties van granen. Nilsson registreerde nauwkeurig aile selecties en yond op die
manier enkele a-typische vormen. Hugo de Vries was zeer lovend over deze
wetenschappelijke methode en beweerde dat de gevonden a-typische planten
een gevolg waren van mutaties. De plantenveredeling zou er derhalve goed aan
doen het Zweedse voorbeeld te volgen. "Het (Nilsson's werkwijze, HM) is zelfs
zoo rijk aan voortbrengingskracht, dat er ter nauwernood plaats blijft voor andere verbeteringsmethoden. In het bizonder moet men weI aile pogingen, om verbeterde graanrassen door middel van bastaardering te winnen, eenvoudig buiten
overweging stellen, met het oog op het geweldig aantal gemakkelijker te winnen
nieuwigheden die deze methode oplevert".23
De aandacht voor het Zweedse veredelingsinstituut werd niet aileen gevoed
door de publicaties van De Vries. De in SvalOf gekweekte graanrassen werden in
verschillende delen van Europa met succes ge"introduceerd en het instituut had
een goede naam onder kwekers. Verschillende organisaties in Nederland gingen
aan de slag met het Zweedse voorbeeld. De Hollandse Maatschappij van Landbouw schreef in 1908 een prijsvraag uit voor de beste beschrijving van het Zweedse
proefstation.24 De Groningse Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs nodigde Hjalmar Nilsson uit om een serie lezingen te geven over zijn veredelingswerk, met daarbij de vraag hoe in Nederland een instituut gelijk aan dat in SvalOf
opgezet zou kunnen worden. Initiator achter deze lezingen was Jan Willem Moll,
vanaf 1890 hoogleraar botanie aan de Groningse universiteit en vanuit die functie lid van genoemde vereniging. Geinspireerd door Nilsson's voordrachten stelde een andere organisatie, de Groninger Maatschappij voor Landbouw en Nijverheid, een commissie samen die een advies moest geven over het oprichten
van een zaaizaadveredelingsinstituut. Beide organisaties besloten de krachten te
bundelen en stuurden een gezamenlijke afvaardiging naar SvalOf om het proefstation daar te bezoeken en op basis daarvan een advies uit te brengen. 25 De
commissie adviseerde eenzelfde organisatiestructuur als in Zweden, namelijk
een overkoepelende vereniging die een veredelingsinstituut en een controlerende
instantie beheert. Een op te richten vereniging van Nederlandse kwekers zou het
recht verwerven over de vermeerdering en verkoop van de nieuwe varieteiten.
Het enthousiasme voor het Zweedse zaaizaadinstituut werd niet door iedereen gedeeld. In 1909 schreef Otto Pitsch een brochure met de titel 'Waarheen op
23. De Vries, Het veredelen 48.
24. De prijsvraag werd gewonnen door een Amsterdamse biologiestudent. K. Tjebbes,
Antwoord op de prijsvraag in november 1908 uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij van landbouw over de veredeling van landbouwgewassen te SvaLOj (Den Haag,
1910).
25. N.G. Addens, De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan (Groningen, 1960); R. Dojes, J.H. Mansholt en P. van Harreveld, Rapport over de veredeling van Zaaizaad (Groningen,191O).
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het gebied der veredeJing van kultuurgewassen?,26 In deze verhandeling relativeerde Pitsch de eenzijdige aandacht voor het instituut in SvalOf. Met name de
interpretatie en aanbevelingen van Hugo de Vries moeten het daarbij ontgelden
en Pitsch schroomde niet om de mutatietheorie openlijk in twijfel te trekken.
"Immers, dat de elementaire soorten van de Teunisbloem, die door H. de Vries
in zijnen tuin werden verkregen, uit mutaties ontsproten zijn, wordt nog weI in
twijfel getrokken, hoewel H. de Vries daarvan absoluut zeker overtuigd is. Het
is toch zeer moeiJijk, vasttestellen of kenmerken van een ras het gevolg zijn van
eene kruising dan weI van eene mutatie".27 Pitsch stelde vervolgens dat het succes van het Zweedse instituut niet gebaseerd was op muterende soorten, maar op
de zorgvuldige registratie van kenmerken en afwijkingen van de verschillende
rassen in combinatie met toeval en gel uk. Pitsch benadrukte dat kruisen erg
belangrijk was, niet aileen om nieuwe rassen te genereren, maar ook, verwijzend naar het werk van Mendel, om uit te vinden hoe bepaalde eigenschappen
vererven . In de ogen van Pitsch deed zijn eigen werk en dat van Broekema in
principe niet onder voor dat van Nilsson, maar was wei veel geringer in omvang.
Hij besloot dan ook met een pleidooi voor meer investering in plantenveredeling.
De verschillende initiatieven worden kortgesloten in 1910. De Groningers hadden een verzoek ingediend bij de overheid om hun plan financieel te ondersteunen. De Directeur-Generaal van Landbouw, P. van Hoek, antwoordde dat hij de
Groningse plannen wilde combineren met het Wageningse veredelingswerk. In
november 1910 werd een vergadering belegd in Zwolle, waar delegaties van de
Groninger Maatschappij en de Wageningse school de mogelijkheden voor de
oprichting van een veredelingsinstituut bespraken. De uitkomst was dat een Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen zou worden verbonden aan
de inmiddels tot Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool (RHLTBS)
omgedoopte Wageningse instelling. 28 In tegenstelling tot de Zweedse organisatie werd de vermeerdering en verkoop van zaaizaad en de controle hierop in
handen gelaten van de verschillende landbouwmaatschappijen. Omdat deze organisaties het geld voor een veredelingsinstituut niet konden opbrengen, zou dat
volledig uit de staatskas worden betaald. De reglementen werden per ministerie-

'2fJ. Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool II (1909) 41128. Vanuit de Wageningse school was in 1907 H.K.H.A. Mayer Gmelin naar SvalOf ge-

reisd voor een bezoek aan het veredelingsinstituut aldaar.
Zl. Ibidem 43. Pitsch was niet de enige die de ophemeling van SvalOf relativeerde. De

Groningse kweker R.J. Mansholt stelde dat Hugo de Vries niet aileen SvalOf teveel lof
toezwaait, maar bovendien het werk van Nederlandse kwekers onheus bejegende. R.J.
Mansholt, 'De SvalOfse kweekmethode en die van andere kweekers', In: Landbouwkundig Tijdschrift 21 (1909) 472-476.
28. Addens, De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs, 238.
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Ie beschikking vastgesteld op 2 september 1912 en op 1 oktober van datjaar werd
het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen, vrij snel daarna omgedoopt tot Instituut voor Plantenveredeling (IvP), geopend in Wageningen. 29 De
eerste directeur werd de 69-jarige Otto Pitsch.
Het waren vooral universitaire hoogleraren en particuliere organisaties die
zich sterk maakten voor de plantenveredeling in Nederland en hierover publiceerden. Wat opvalt is dat in deze publicaties nauwelijks aandacht werd besteed
aan het veredelingsonderzoek dat dan, hoewel op bescheiden schaal, reeds in
Wageningen plaatsvond. Andersom reageerden de Wageningse leraren weI op
de verschillende uitlatingen, maar pleitten niet openlijk voor het oprichten van
een apart onderzoeksinstituut. Desondanks werd juist in Wageningen het Instituut voor Plantenveredeling opgericht. De verklaring hiervoor moet vooral gezocht worden in het institutionele netwerk waarbinnen de uitwisseling van landbouwkundige kennis was georganiseerd. Hierin vormden de Wageningse instelling
en de Haagse Directie van Landbouw de twee belangrijkste knooppunten en
liepen de verdere vertakkingen langs vijf, in verschillende plaatsen gesitueerde
proefstations en een voorlichtingsdienst. Onderzoekers aan de proefstations en
de landbouwvoorlichters waren vrijwel allemaal Wageningse afgestudeerden.
Deze afgestudeerden hielden vaak contact met hun oud-leraren, terwijl de leraren van de RHLTBS actief bij het onderzoek van de instituten en proefstations
waren betrokken. Al het overheidsinitiatief met betrekking tot de landbouw verliep via dit netwerk. Voor initiatieven ten aanzien van een instituut voor plantenveredeling waren zowel particuliere boerenorganisaties ais de universitaire hoogleraren aangewezen op overheidssteun hetgeen vrijwel automatisch betekende
dat men op een of andere manier aansluiting moest vinden bij de Wageningse
kennisinstelling. Dit betekende ook dat het veredelingsonderzoek werd opgezet
volgens de ideeen van de Wageningse onderzoekers en dat bijvoorbeeld de voorstellen van Hugo de Vries geen voet aan de grond kregen.

6. Concentratie van activiteiten
Voordat het Instituut voor Plantenveredeling was opgericht, hadden Otto Pitsch
en met name Luitje Broekema al enkele succesvolle tarwerassen ontwikkeld. In
1886 kruiste Broekema het landras Rode Dikkop (var. lutescens) met het landras
Zeeuwse (var. albidum) met als doel de hogere productiviteit van de Rode Dikkop te combineren met de betere bakkwaliteit van de Zeeuwse. Andere aspecten
waar hij aandacht aan besteedde waren winterhardheid en de stevigheid van het
stro. Die laatste eigenschap was in toenemende mate een vereiste sinds de intro29. Otto Pitsch, ToeLichting tot het "Totstandkomen en tot het werkprogram" van het
Instituut voor veredeling van Landbouwgewassen (Wageningen, 1912).
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ductie van kunstmest. Door de verbeterde be me sting nam de gemiddelde lengte
van de tarweplant toe met als gevolg dat de topzware planten gemakkelijk omvielen door wind en zware neerslag, het zogenaamde legeren. Vit zijn kruisingen selecteerde Broekema twee cultivars die werden vemoemd naar de proeftuin en de modelboerderij van de Wageningse school, Spijk en Duivendaapo In
dezelfde peri ode werkte Pitsch aan een kruising tussen Rough Chaffed Essex
(var. leucospermum) en het Franse landras Ble Rouge Inversable (var. albidum),
die hij Bordeaux-bastaard of Essex-bastaard noemde. 31 In 1899 kruiste Broekema
Spijk en Duivendaal terug met Rode Dikkop, resulterend in een ras dat werd
vemoemd naar koningin Wilhelmina. De kruisingsproducten werden door beide
veredelaars naar de landbouwconsulenten in verschillende delen van Nederland
gestuurd om ze te testen en te promoten. Vooral de Wilhelminatarwe werd een
zeer populair ras dat lange tijd werd verbouwd (zie figuur 1).
Het Instituut voor Plantenveredeling had bij de oprichting als eerste doelstelling "het kweeken van rassen van cultuurgewassen, welke voor den landbouw
Figuur l. Verdeling van wintertarwerassen 1930-1955 (percentage van het totale
areaal).
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Bron: Rassenlijst voor landbouwgewassen .
30. L. Broekema, 'Duivendaal en Spijktarwe' , In : Landbouwkundig Tijdschrift 11 (1899)
1-5.
3!. O. Pitsch, 'Ervaringen, opgedaan en resultaten, verkregen bij het voortbrengen van
nieuwe varieteiten', in : Landbouwkundig Tijdschrift 15 (1903): 201-259.
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van waarde zijn". Op de tweede plaats kwam het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen en verder het houden van cultuurproeven, het geven van
voorlichting, erkenning en toezicht op de instandhouding van uitmuntende rassen en het in stand houden van waardevolle rassen. 32 Zoals Pitsch in zijn toelichting aangaf is het IvP bij de uitvoering van al deze taken afhankelijk van de
medewerking van de voorlichters, kwekers en boeren. Dat is zowel een constatering als een oproep, want er bestond nog niet zoiets als een nationaal verband
waarbinnen instandhouding van rassen en het toezicht daarop was georganiseerd.
Verschillende landbouwmaatschappijen waren al enige tijd actief met het stimuleren en controleren van zaaizaad. Zo organiseerden de Groningse en Zeeuwse
Maatschappij voor Landbouw al vanaf de vorige eeuw tentoonstellingen waarbij
partijen zaaizaad werden gekeurd. Toch was het de Friese Maatschappij voor
Landbouw die in 1903 als eerste een permanente commissie oprichtte voor de
veldkeuring van zaaizaad. Deze commissie keurde het gewas dat het zaaizaad
moest leveren op het veld en moest "nauwkeurig aanteekening houden van den
stand en de soortechtheid van het gewas, van de grondsoort, den bemestingstoestand van den bodem en verder van alles wat op den stand invloed kan uitoefenen" .33 Tussen 1910 en 1914 hadden de meeste provinciale maatschappijen soortgelijke keuringscommissies ingesteld, elk met hun eigen voorwaarden en
richtlijnen. In juli 1915 belegde Directeur Generaal Van Hoek een vergadering
met de landbouwmaatschappijen om "eenheid in die keuring te verkrijgen en te
kunnen komen tot een goed georganiseerden handel in zaaizaden op het buitenland".34 Aile betrokken partijen gaven te kennen dat centrale afspraken voor
keuring van zaaizaad wenselijk was, maar men kon het niet eens worden over de
precieze voorwaarden en men besloot het jaar daarop weer bij elkaar te komen .
Het duurde uiteindelijk tot 1919 voordat men overeenstemming bereikte en een
Centraal Comite inzake keuring van gewassen oprichtte. Het Comite had de
status van een vereniging van aile provinciale keuringsdiensten. 35
Behalve bij de verschillende keuringsinstanties moest er ook meer eenheid
komen in de activiteiten van de landbouwvoorlichtingsdienst. Vanaf de oprichting van de dienst in 1892 voerden de landbouwleraren proeven uit op geselecteerde proefvelden. Vanuit hun opleiding in Wageningen hadden de consulenten
daar weI enige kennis over meegekregen, maar overeenstemming over de juiste
proefveldtechniek was er nog niet en dus ontwikkelden veel consulenten zo hun
eigen methodes. Vanaf 1904 werden er pogingen gedaan hier meer eenheid in te
krijgen, maar in 1913, toen Pitsch een vergadering had belegd over proeven met
32. Pitsch, Toelichting tot "Het Totstandkomen en tot het werkprogram ".
33 . Geciteerd in: N.H .H. Addens, Zaaizaad en Pootgoed in de Nederlandse Landbouw
(Wageningen, 1952) 118.
34. Ibidem 122.
35. Ibidem 124. Concept-Statu/en van de Vereeniging "Centraal Comite" inzake keuring
van gewassen (Wageningen, 1919).

MAAT DE VEREDELING VAN T ARWE IN NEDERLAND

101

nieuwe varieteiten, had hij nog de grootste moeite om aile consulenten te overtuigen van de noodzaak van parallelpercelen. De proeven die werden uitgevoerd
waren voornamelijk vergelijkingen tussen twee of meerdere rassen in verschillende delen van het land. Op basis van de uitkomsten werden aanbevelingen
gedaan omtrent de keuze van rassen en konden kwekers officiele erkenning van
nieuwe rassen verkrijgen.36
Het onderzoekswerk van het IvP bestond voornamelijk uit het maken van kruisingen en het vergelijken van verschillende rassen. Hierbij was de proefveldtechniek een onderwerp waar men veel aandacht aan besteedde. Verder waren
verschillende medewerkers van het IvP actief betrokken bij het reguleren van
het kweken en de controle van zaaizaad. Kwekers, handelaren en de Maatschappijen van Landbouw bepaalden veelal onderling de voorwaarden. Het IvP probeerde als nationaal veredelingsinstituut tot een landelijke regeling te komen.
Daarmee werd niet aileen de handel in zaaizaad bevorderd, maar ook de positie
van het IvP versterkt.

7. Een wetenschappelijke programma

Een nieuwe fase in de ontwikkeling van de plantenveredeling kwam nadat in
1918 de Wageningse instelling niet langer werd geregeld bij Wet op het Middelbaar Onderwijs, maar onderdeel werd van het Hoger Onderwijsstelsel. De naam
Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool maakte plaats voor Landbouwhogeschool (Lh) en ging gepaard met een reorganisatie van het onderwijs, uitbreiding en vervanging van het personee1. 37 Otto Pitsch werd op 73-jarige leeftijd met pensioen gestuurd en dus moest er een nieuwe hoogleraar in de
plantenveredeling worden aangesteld die eveneens directeur van het IvP zou
worden. Hiervoor werd een senaatscommissie ingesteld die een lijstje met kandidaten presenteerde. Bovenaan stond de Zweed H. Nilsson-Ehle en als tweede
de Nederlandse botanicus J.A. Honing. Nilsson-Ehle wilde naar Wageningen
komen om zijn aanstelling te bespreken, maar in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog bleek rei zen door Europa niet eenvoudig en hij moest zijn reis verschillende malen uitstellen. In maart 1919 was het geduld van de Minister van
Landbouw op en gelastte hij de besprekingen met Nilsson-Ehle af te breken. 38
De senaatscommissie werd opnieuw voor een advies gevraagd en nu kwamen ze
36. Mededeelingen van de RHLTBS. 'Reglement betreffende de erkenning van in Nederland gekweekte rassen van landbouwgewassen', Nederlandsche Staatscourant 15, 30<Xi-1914.

37. Van der Haar, De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit l.
38. Archief Lh, inventaris 2415. Voor de rol van minister F.E. Posthuma bij de verdeling
van leerstoelen, zie: Van der Haar, Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit I.
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niet aileen met een nieuwe kandidaat, maar ook met het voorstel om de praktische taken van het IvP af te stoten aangezien ze "niet geacht kunnen worden
noodig te zijn voor de ontwikkeling der landbouwwetenschap of ten dienste van
het onderwijs daarin aan de Landbouwhogeschool ( ... )". 39 Wat overblijft van het
IvP diende te worden gesplitst in een Instituut voor Landbouwplantenteelt en
een Instituut voor Algemene Erfelijkheidsleer. Als directeur van het eerste instituut werd H.K.H.A. Mayer Gmelin voorgedragen en voor het tweede instituut
J.A. Honing.40 Jan Antonie Honing (1880-1950) was gepromoveerd bij Hugo de
Vries en in 1909 vertrokken naar Nederlands Indie, waar hij ging werken aan de
veredeling van tabak bij het Deli Proefstation te Medan, Sumatra. Toen de Wageningse senaat hem aanschreef voor de post van hoogleraar-directeur, accepteerde hij de leerstoel, maar bedankte voor het directeurschap.41 Honing werd op
6 januari 1920 aangesteld als hoogleraar erfelijkheidsleer, maar nog altijd was er
geen nieuwe directeur voor het IvP. In september 1921 raadde het college van
curatoren de senaat aan om C. Broekema te benaderen, op dat moment directeur
van de Groninger Zaaizaadvereniging te Haren. Cornelus Broekema (1883-1940),
zoon van de Wageningse hoogleraar Luitje Broekema, studeerde aan de school
van zijn vader. Vervolgens vertrok hij naar Zurich waar hij colleges in de zoologie volgde, waarna hij werkte bij verschillende landbouworganisaties. C. Broekema is bereid hoogleraar-directeur in de plantenveredeling te worden , maar
vraagt enige tijd om zich verder te bekwamen in de plantenwetenschappen want
"[z]ooals u, Hooggeleerden, bekend is, ligt mijn wetenschappelijke vorming meer
op het gebied van de veeteelt dan op dat van de plantenteelt" .42 Dit bleek allemaal geen bezwaar en in april 1923 was er weer een hoogleraar-directeur in de
plantenveredeling.
De wei gering van Honing om directeur van een op te richten Instituut voor
Aigemene Erfelijkheid te worden, dwarsboomde de reorganisatieplannen van de
senaatscommissie en uiteindelijk kwam daar ook niets van terecht. De archiefstukken geven geen uitsluitsel waarom Broekema, die niet was gepromoveerd ,
werd benaderd, maar waarschijnlijk werd voor de post van hoogleraar-directeur
groot belang gehecht aan organisatorische capaciteiten. Die indruk wordt versterkt door het opmerkelijke feit dat MJ. Sirks (1889-1966) niet op de kandidatenlijst voorkomt. Sirks was aIs geneticus werkzaam bij het IvP en deed in weten39. ArchiefLh, inventaris 2415 .
40. Vanaf het vertrek van Pitsch had Mayer Gmelin, die onderdirecteur was van het IvP,

tijdeJijk het directeurschap waargenomen. Hij werd echter niet geschikt geacht voor het
directeurschap. Wei werd hij aangesteld als hoogleraar Landbouwplantenteelt.
41. Met klare taal: "Ik heb geen lust nog eens 30 jaar aan het hoofd van een proefstation
te staan". Archief Lh, inventaris 2416. Honing mocht in 1928 een eredoctoraat van de Lh
uitreiken aan zijn leermeester, Hugo de Vries .
42. Archief Lh, inventaris 2416.
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schappelijk gewicht zeker niet onder voor Honing. Sirks had echter in tegenstelling tot Honing en Broekema nimmer de leiding over een onderzoekstation gehad. 43
De nieuwe hoogleraar in de plantenveredeling hield in oktober 1923 zijn inaugurele rede, getiteld 'Plantenveredeling en Wetenschap'. Daarin kondigde hij
aan het onderzoek van het IvP meer te willen concentreren op de genetische en
fysiologische structuur van landbouwgewassen, verwijzend naar het werk van
Nilsson-Ehle aan haver en tarwe en dat van Tine Tammes aan vlas. 44 Hierbij
waarschuwde hij voor te hoge verwachtingen en directe resultaten. "Wat het
Instituut vooral kan doen is: het fundament, waarop de plantenveredeling moet
staan, versterken. De bovenbouw wordt gemakkelijker naarmate het fundament
hechter is''.45
De tijd die C. Broekema vroeg van de Wageningse senaat om zich te verdiepen in de plantenteelt had hij blijkbaar goed besteed. Met het voorstel om het
onderzoek van het IvP te concentreren op de fysiologische aspecten van de erfelijkheid volgde hij een richting in het erfelijkheidsonderzoek waarin nieuwe
inzichten een groot potentieel aan relevant onderzoek betekenden. 46 Het is interessant om de rede van C. Broekema te vergelijken met die van J.A. Honing,
drie jaar eerder. Honing, student van Hugo de Vries, stelde daarin het vraagstuk
van de evolutie aan de orde. Hij besprak daarin de inzichten van Lamarck, Darwin, De Vries, Johannsen en Lotsy en komt tot de conclusie dat geen van allen
een sluitende verklaring voor de evolutie geven. "Na het bovenstaande zal het u
niet verwonderen, dat ik geen bezwaar zou maken, indien de erfelijkheidsbiologen de evolutie voorlopig maar aan de filosofen overlieten".47 Honing stelde de
evolutietheorie voor als het dak van het gebouw van de erfelijkheidsleer en yond
het niet zinvol daar aan te werken zonder dat er een goede fundering ligt. "Het
klinkt zeer onwetenschappelijk, maar ik wilde toch weI, dat wij het eens een
tijdje zonder evolutietheorie konden stellen en ons wat meer gedragen naar de
43. Sirks verliet in 1936 het IvP en volgde Tine Tammes op als hoogleraar in de Erfelijkeheidsleer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Biografisch Woordenboek van Nederland (deel III), 542-544.
44. De onderzoekingen van Nilsson-Ehle en Tammes lagen in dezelfde lijn. Zie hier-

voor: I.H. Stamhuis, 'A female contribution to early genetics. TIne Tammes and Mendel's laws for continuous characters' In: Journal of the History of Biology 28 (1995) 495531.
45. Broekema, Plantenveredeling en Wetenschap. Rede uitgesproken bi) de aanvaarding
van het ambt van hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 18 october
1923 (Wageningen, 1923), 19.
46. Zie Theunissen en Visser, De welten van het leven, hoofdstuk 12.
47. I.A. Honing, Erfeli)kheidsleer zonder evolutietheorieen. Rede uitgesproken bi) de
aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen den
23sten November 1920 (Wageningen, 1920) 13.
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leus van Baur: 'Veel meer experimenteeren en minder theoretiseeren is het wachtwoord voor den eersten tijd. "'48 Zowel C. Broekema als lA. Honing geven te
kennen dat er meer gei'nvesteerd moet worden in experimenteel onderzoek. Broekema met het oog op de praktijk en de veredeling van landbouwgewassen. Honing met het oog op een betere onderbouwing van een evolutietheorie. Beiden
gebruiken hiervoor de beeldspraak van een bouwwerk, waarbij eerst aan de fundamenten gewerkt dient te worden.
Wat betreft de plantenveredeling zou je kunnen zeggen dat de opname van de
RHLTBS in de wet op het hoger onderwijs op een geschikt moment kwam. Het
erfelijkheidsmechanisme waar biologen lange tijd naar zochten was met de Mendelwetten en het ontrafelen van de werking van chromosomen in de eerste twee
decennia van deze eeuw gevonden. Uit de voordracht van Honing blijkt dat er
nog geen overeenstemming bestaat over de relatie tussen genetica en evolutie,
maar dit probleem staat verder onderzoek naar de genetica en fysiologie van
landbouwgewassen niet in de weg. 49 Tegelijkertijd moet een omgekeerde invloed ook niet uitgesloten worden. De verheffing van de Wageningse instelling
tot Landbouwhogeschool was reden om het wetenschappelijk gehalte van het
onderwijs en onderzoek nog eens extra te benadrukken, deels met retorica en
deels met organisatorische en programmatische ingrepen. Desondanks werden
de praktische taken van het IvP niet afgestoten en de banden met de praktijk
werden dus in stand gehouden.

8. De Rassenlijst
De gewijzigde situatie aan de Landbouwhogeschool en het IvP had verschillende consequenties voor het onderzoek van het IvP. De nieuwe directeur was niet
erg te spreken over de plantkundigen die er reeds werkten en hij probeerde andere onderzoekers aan te trekken. Naast gebrek aan competentie moet er ook persoonlijke onmin een rol hebben gespeeld, want Broekema presenteert zich in de
archiefstukken als een bazig heerschap.50 Het fysiologisch en genetisch onder48. Ibidem.
49. De controverse speelde zich voomamelijk af tussen genetici en populatiebiologen.
Deze laatste analyseerden populaties met statistische rniddelen en kwamen daarbij veelal op getallen die niet strookten met Mendel's wetten. Naast onenigheid over getallen
speelden met name in Engeland hier ook persoonlijke en institutionele tegenstellingen
een grote rol. Theunissen en Visser, De wetten van het Leven; D.l. Kevles, 'Genetics in
the United States and Great Britain, 1890-1930. A review with speculation' In: Isis 71
(1980)441-455.
50. Voor de proefvelden die door meerdere hoogleraren werden gebruikt voor onder-

zoek eist hij bijvoorbeeld het exclusief gebruik voor het IvP. Ook vraagt hij het college
van curatoren om Sirks, toch een gerenommeerd geneticus, te ontslaan omdat hij niet
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zoek van het IvP stond min of meer los van de praktische activiteiten. Dat laatste
is ook vooral het terrein waar hoogleraar-directeur Broekema zijn sporen verdiende. Hij was nauwelijks bezig met plantkundig onderzoek en in elk geval
zijn er geen publicaties op dat gebied van zijn hand verschenen. Dat is echter
zeker geen maatstaf voor zijn inzet voor de plantenveredeling.
Een van zijn eerste actiepunten betrof de vermeerdering van en handel in zaaizaad. Cruciaal voor een goede regeling was de definitie van een nieuw ras en
hoe bepaald moest worden dat zaaizaad van een bepaald ras die kwalificatie
terecht kreeg. Sinds 1914 was er een officieel reglement van kracht waarin kwekers nieuwe rassen konden laten erkennen door het IvP, iets wat op vrijwillige
basis gebeurde. 5! Verder waren er sinds 1915 onderhandelingen gaande over de
keuring van zaaizaad. De definitie van wat werd genoemd 'origineel zaaizaad'
was niet geformuleerd in botanische kwalificaties, maar simpelweg als nieuw
zaad, geproduceerd door de kwekers. Pitsch was van mening dat verdere regeling wei aan landbouwers zelf overgelaten kon worden, hetzij individueel of in
groepsverband, met als controlerende instantie het in 1919 opgerichte Centraal
Comite. 52 In de oorspronkelijke opzet was er dus een grote mate van vrijheid
voor zowel kwekers als boeren om zaaizaad te produceren en te vermeerderen.
Broekema was over die situatie niet te spreken. Hij wilde dat niet de kwekers,
maar het IvP bepaalde wat origineel zaaizaad was, vol gens een door hem ontworpen systeem van registratie. Dat systeem bestond uit twee onderdelen. In de
eerste plaats een Rassenlijst en vervolgens controle op en registratie van de productie van zaaizaad van uitsluitend deze rassen.
In 1924 werd voor het eerst een Iijst gepubliceerd met een beschrijving van de
in Nederland verbouwde rassen van landbouwgewassen. In de toelichting geeft
Broekema aan dat het tien jaar oude reglement niet meer voldoet. "Door den
loop der omstandigheden is bovenbedoelde erkenningsdienst eenigszins los komen te staan van andere maatregelen die in het belang van de teelt van uitmuntende rassen worden genomen , en daar het mij voorkomt dat het werk van het
Instituut het hoogste nuttig effect zal opleveren indien het wordt verricht in
nauw verband met dat van Rijkslandbouwconsulenten, keuringsorganisaties,
kweekers en verdere personen en instellingen die op het gebied van plantenveredeling, onderzoek en verspreiding van goede rassen werkzaam zijn, is door mij
aan de Directie van den Landbouw voorgesteld, het reglement van 1914 zoodanig
te wijzigen, dat bedoelde samenwerking meer tot ontwikkeling kon komen" .53
met hem kan samenwerken. Het antwoord op dat verzoek luidt: "Pres. Cur. ziet geen
weg, om Sirks kwijt te raken. Hier blijkt weer het bezwaar van vaste aanstelling". Archief Lh, inventaris 1044.
51. Zie noot 37 .
52. Pitsch bleef dus ook na zijn pensioen actief. Addens, Zaaizaad en Pootgoed, 170.
53. Rassenlijst voor landbouwgewassen, 1924.
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De volgende stap voor Broekema was het bewerken van de twee keuringsinstanties. In 1919 was het Centraal Comite opgericht, voornamelijk bestaande uit landbouworganisaties waarvan de belangen dicht bij die van de boeren lagen. Daarnaast was in hetzelfde jaar het Algemeen Keuringsinstituut van de Bond van
Nederlandse Handelaren in Zaaigraan, Zaaizaad en Pootgoed, afgekort tot KIZ,
opgericht, welke de belangen van de handelaren behartigde. Om de Rassenlijst
werkelijk zinvol te doen zijn, moesten beide organisaties zowel de rol van het
IvP accepteren als overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor de keuring van zaaizaad. Met name dat Iaatste bleek niet eenvoudig en het duurde tot
1932 voordat er een gezamenlijke Vereniging Nederiandse AIgemene Keuringsdienst (NAK) werd opgericht. 54
De moeite om overeenstemming te krijgen over de erkenning en controle van
zaaizaad werd veroorzaakt door de verschillende en vaak tegenstrijdige bel angen van de betrokken partijen, maar dergelijke belangentegensteIIingen konden
Figuur 2. Afstammingsrelaties van de belangrijkste Nederlandse tarwerassen
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Bron: C.GJ. van den Berg, Oude en nieuwe tarwerassen bij wintertarwe (Wageningen,
1983); A.C. Zeven, Landraces and improved cultivars (Wageningen, 1990)
54. Maar drie jaar later was er opnieuw een groep zaadhandelaren die een eigen keuringsinstelling oprichtte, de Bondskeuringsdienst voor Zaaizaden (BKZ); Addens, Zaaizaad en Pootgoed, 151-160.
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niet worden ondervangen met eenduidige (wetenschappelijke) criteria. Of in de
woorden van Koeslag: "De contr6le op de rasechtheid bij tarwe berust in ons
land zoo goed als geheel op contr6le der certificaten, een contr6le der papieren
dus. Aan een uitvoerige rasbeschrijving van onze tarwerassen, met behulp waarvan men ook bij de veldkeuring de rasechtheid zou kunnen controleeren, is nog
zoo goed als niets gedaan". 55 Een rasbeschrijving zoals Koeslag voor ogen heeft
zou moeten uitsluiten dat er zaaizaad zou worden verhandeld dat niet raszuiver
is, of van een ander ras dan werd beweerd. Het IvP kon dergelijke criteria niet
geven en slaagde er dus niet in om de tegenstellingen tussen producenten, handelaren en gebruikers van zaaizaad met wetenschappelijke argumenten te neutraliseren. Wei wist het IvP middels een landelijk netwerk van proefvelden en
landbouwconsulenten een grote hoeveelheid gegevens over verschillende rassen
te produceren. Op basis van deze gegevens werd de Rassenlijst opgesteld en de
status van de Rassenlijst was dus in hoofdzaak gebaseerd op de omvang van het
achterliggende onderzoek. Het effect van de Rassenlijst betrof formeel de vermeerdering en verkoop van zaaizaad. Boeren waren in principe vrij om de rassen te verbouwen die ze wilden en gebruikten in sommige gevallen ook zaaizaad van rassen die niet op de Rassenlijst stonden. 56 Uit figuur 1 en 4 blijkt dat dit
echter een gering deel van het totaal verbouwde areaal was en het is ook niet
moeilijk in te zien dat met een beperking van de rassen die verhandeld werden,
boeren eveneens werden beperkt in de keuze voor zaaizaad. De Rassenlijst heeft
ook invloed op de veredeling. Rassen die hoog aangeschreven staan op de Rassenlijst zullen eerder door veredelaars worden gebruikt voor verdere kruising,
dan rassen die slechts een matige waardering krijgen of in het geheel niet op de
Rassenlijst verschijnen. De centrale positie die de Wilhelminatarwe inneemt op
de afstammingslijst van Nederlandse tarwerassen (figuur 2) bevestigt die indruk,
hoewel daarbij opgemerkt dient te worden dat het aantal rassen dat door het IvP
werd getoetst en waar kwekers mee experimenteerden groter is dan het aantal
dat uiteindelijk op de Rassenlijst verscheen.

55. J.D. Koeslag, 'De in Nederland in het belang der tarwezaaizaadvoorziening genomen maatregelen', in: Landbouwkundig Tijdschrift 45 (1933) 847-857. Koeslag was ver-

bond en aan het IvP en secretaris van het Centraal Comite. Tevens was hij secretaris van
de Regelingscomissie voor het landbouwproefveldwezen. De Haan, Vijftig jaren instituut voor Plantenveredeling.

56. Broekema zag een analogie tussen kiezen voor een ras en politi eke verkiezingen:
"Een staatkundige theorie moge nog zo fraai en aanlokkelijk schijnen: de vraag is of de
kiezers er op ingaan. En zo is het oak met de rassen". Geciteerd in: H. de Haan, Vijf en
twintig jaren Rassenlijst (Wageningen, 1949) 36.
57. Addens, Zaaizaad en Pootgoed, 168.
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9. Wetgeving en andere overheidsmaatregelen
De problematiek van het onderscheid tussen verschillende rassen speelde ook
een belangrijke rol bij een andere kwestie, namelijk de vergoeding van de kwekersarbeid. Kwekers die een nieuw en goed presterend ras hadden geteeld, zorgden meestal zelf voor een deel van de vermeerdering en verkoop van het zaaizaad. De meeste zaadtelers legden zich enkel toe op de vermeerdering en verkoop
van bestaande rassen, waarvan de eigenlijke kweker zelf niets terug zag. Opmerkelijk is dat deze situatie door de kwekers zelf nooit als problematisch werd
ervaren. Het waren in eerste instantie de provinciale maatschappijen van landbouw die het kweken van betere rassen probeerden te stimuleren middels premies en vergoedingen. De Groninger Maatschappij van Landbouw bijvoorbeeld
ging hiervoor te rade bij enkele kwekers. In hun reacties wezen de kwekers
vooral op het geduld en de ervaring die noodzakelijk was om een goede kweker
te worden, iets wat met financiele prikkels aileen niet te bereiken is.57 De discussies over vergoedingen en rechten van kwekers vallen grotendeels samen met de
verwikkelingen omtrent de erkenning en controle van zaaizaad. Daarnaast was
de Octrooiwet van 1910 voor velen aanleiding om zich af te vragen in hoeverre
een dergelijke regeling ook voor plantmateriaal en kwekersarbeid gemaakt zou
kunnen worden . Zo werd in 1931 een vergadering belegd met vertegenwoordigers van de Octrooiraad. Men was het er over eens dat de kwekersarbeid in feite
dezelfde bescherming verdiende als vastgelegd in de Octrooiwet, Merkenwet en
Auteurswet, maar geen van die wetten werd voor het kweekwerk geschikt geacht. Het grootste struikelblok hiervoor was nog altijd de moeilijkheid om te
bepalen wanneer een ras nu echt nieuw was. 58 Desondanks kwam de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) in 1936 tot overeenstemming over een vergoeding voor kwekers van anderhalve gulden per hectare gereproduceerd origineel zaad van zelfbevruchtende gewassen. Hierbij werd bepaald dat iedere teler
niet meer dan 40 hectare origineel zaad mocht verbouwen, met als argument dat
daarmee kwekers en handelaren elkaar niet weg zouden concurreren. Desondanks zagen de meeste bedrijven dit als een belachelijke beperking en de maatregel werd dan ook in 1938 afgeschaft. 59 Het principe van een algemene heffing
op gereproduceerd zaaizaad dat via een fonds terugvloeide naar de kwekers vormde de basis voor het Kwekersbesluit van 1941. 60 Naast de vergoeding werd hierin
58. Ibidem 173. P.A.C.E. van der Kooij , Kwekersrecht in Ontwikkeling (Zwolle, 1990).
59. De restrictie was ook de aanleiding voor de handelaren om zelf een keuringsdienst
op te richten, de eerder genoemde BKZ. Addens, Zaaizaad en Plantgoed, 175.
60. 'Bes1uit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Landbouw en
Visserij en van Justitie betreffende de rechtspositie van de kweker van voortkweekingsmateriaal van cu1tuurgewassen en het verkeer met zodanig materiaal' , Van der Kooij ,
Kwekersrecht in Ontwikkeling, 33. Addens, Zaaizaad en Pootgoed.
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ook vastgelegd dat de Rassenlijst voor landbouwgewassen, die voor die tijd nog
slechts een aanbevelende lijst was, voortaan verplicht werd. In Nederland mochten
dus offici eel geen rassen meer worden verhandeld die niet op de Rassenlijst
voorkwamen.
Het Kwekersbesluit was het sluitstuk van het systeem waarmee de regulering
van zaaizaadproductie werd afgerond. Een belangrijke stuwende kracht achter
dit systeem, Cornelus Broekema, mocht het echter niet meer meemaken. Hij
overleed op 10 juni 1940. De werkzaamheden van het IvP met betrekking tot het
testen van rassen en het bepalen van wat nieuwe varieteiten zijn, werden zo
omvangrijk dat hiervoor in 1942 een aparte instelling werd opgericht. Dit was het
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (lVRO) te Wageningen. De eerste directeur van het IVRO werd voormalig IvP-medewerker J.K.
Groenewolt. In een toelichting bij de oprichting van het instituut geeft hij aan
dat het Kwekersbesluit en de verplichtende status van de Rassenlijst "groote
verantwoording [Iegt] op de schouders van hen, die hebben te beslissen over de
plaatsing van rassen op de Rassenlijst en over de afvoering daarvan. De kweekers worden financieel afhankelijk van het al of niet plaatsen van een ras op de
Rassenlijst, terwijl ook in het belang van de landbouwers, en evenzeer in het
nationale belang, geen fout bij het al of niet toelaten van nieuwe rassen mag
worden gemaakt. Het onderzoek der rassen zal dan ook aan zeer hooge eischen
moeten voldoen".61
Het tijdstip waarop het Kwekersbesluit tot stand kwam, brengt ons op het punt
van de internationale verhoudingen. Het systeem zoals vastgelegd in het Kwekersbesluit ging namelijk lijnrecht in tegen het Duitse Hochzucht-systeem waarbij kwekers de zeggenschap over hun producten geheel in eigen hand hadden en
in onderhandeling met vermeerderingsbedrijven de vergoeding voor hun werk
konden bepalen.62 Dit systeem zagen we ook al bij de Zweedse Zaaizaadvereniging te SvalOf. Waarom de Duitse bezettingsmacht niet het Duitse systeem probeerde door te voeren is onduidelijk. 63 Wellicht belangrijker dan het soort regeling is dat er tiberhaupt een wettelijke regeling werd gemaakt. Dit betekende
voor buitenlandse kwekers en zaadbedrijven dat ze zich voor hun kwekersrechten konden beroepen op de Nederlandse wetgeving en niet uitsluitend afhankelijk waren van regelingen die ze zelf troffen met zaadbedrijven. Andersom was
ook de export vanuit Nederland een sterke motivatie voor de opzet van Rassen-

6l. Archief RIVRO, inventaris 65.
62. Van der Kooij, Kwekersrecht in ontwikkeling, 37 .
63. Van der Kooij geeft als mogeJijke verklaringen desinteresse of aarzeling om het
Duitse systeem als superieur te beschouwen gezien de hoge ontwikkelingsgraad van de
Nederlandse landbouw.
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lijst, keuringen en het Kwekersbesluit. De vele maatregelen werden gepresenteerd als positief voor de kwekers.64 De intemationale concurrentiepositie van
de Nederlandse zaadhandelaren zou erdoor worden versterkt.
Een laatste vorm van overheidsingrijpen die hier kort zal worden behandeld is
de economische politiek. Prijsmaatregelen en productiemaatregelen hebben in
eerste instantie invloed op de tarweproductie en ogenschijnlijk minder op de
veredeling. Desondanks zijn er duidelijke verbanden aan te wijzen. Het grootste
deel van de negentiende eeuw en het begin van deze eeuw heeft de overheid zich
afkerig getoond van direct economisch ingrijpen. Ook na de landbouwcrisis in
de jaren ' 80 van de vorige eeuw, to en voor bescherming van de binnenlandse
productie werd gepleit, heeft de overheid in feite slechts gelnvesteerd in onderwijs, voorlichting en onderzoek. Die houding veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de vraag naar landbouwproducten van zowel Duitsland als
Engeland sterk steeg, werd door de oorlogsomstandigheden de invoer van producten steeds moeilijker. De overheid greep in middels productieregelingen,
Figuur 3. Tmweopbrengst 1850-1985 (tonlha.).
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Bron: M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950. Production and institutional
change (Amsterdam, 1993); CBS
64. Hoewel kwekers daar soms anders over dachten . Zie bijvoorbeeld: D.l. van der Have,
'De handel en het keuringswezen' In: Tussen ras en gewas. Een serie artikelen opgesteld
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.A .K. (z.p., 1957).
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prijszettingen en regelingen ten aanzien van de consumptie.65 Na 1918 werden de
meeste maatregelen weer afgeschaft, maar de overheid voelde zich begin jaren
'30 opnieuw genoodzaakt in te grijpen. Er werd een serie crisismaatregelen en
wetten afgekondigd. De belangrijkste voor dit verhaal is de Tarwewet van 1931.
Deze wet hield een maalgebod in waarbij 20% (later 35%) van het mee!, dat door
bakkers werd gebruikt voor het bakken van brood, uit inlandse tarwe moest bestaan.66 Naast het maalgebod werd er ook een zogenaamde Technische Tarwecommissie ingesteld welke onderzoek moest gaan verrichten naar de bakkwaliteit van de Nederlandse tarwerassen.67 Op deze manier wilde de overheid de
afhankelijkheid van buitenlandse tarwe voor de broodproductie verminderen.
De belangrijkste rol van de overheid in de tarweveredeling was het kweekwerk en de handel in zaaizaad te reguleren en te voorzien van een wettelijke
basis. Het Kwekersbesluit van 1941 was gestoeld op dezelfde principes als de
Octrooiwet, namelijk het stimuleren van vernieuwing middels een beloning voor
de uitvinder/kweker en de mogelijkheid voor anderen om van de vinding gebruik te maken middels openbaarmaking van de vinding. Aan het kwekersrecht
konden echter veel minder rechten worden ontleend dan aan een octrooi. Naast
stimulerend was de wettelijke regeling van de kwekersrechten ook sterk regulerend. Aangezien er geen doorslaggevende inherente criteria zijn op basis waarvan een ras valt te definieren, moest het kweken, vermeerderen en verhandelen
van zaaizaad zodanig georganiseerd worden dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de gemaakte afspraken. Wat betreft de stimulering van de productie van tarwe hield de overheid in de eerste plaats de voedselvoorziening in de
gaten .

10. Technische ontwikkeling
In de ontwikkelingen van de tarweveredeling in de peri ode tussen 1915 en 1945
springen vooral de regulerende en organisatorische maatregelen in het oog. De
technische veranderingen op het gebied van de veredeling zijn echter nog nauwelijks aan de orde geweest. Zoals in het voorgaande beschreven kondigde de
hoogleraar-directeur Broekema in zijn inaugurele rede meer nadruk op fysiologisch onderzoek aan . Het belangrijkste werk op dit terrein werd gedaan door
A.E.H.R. Boonstra, als plantkundige verbonden aan het IvP en in 1934 gepromo65. 1. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in nederland 1500-1950 (Meppel. 1992)
222-223.
66. J.F. Van Moorsel. De Tarwewet 1931 (Alphen aan de Rijn. 1934).
67. De voorzitter was O. de Vries. hoofd van het Rijkslandbouwproefstation in Groningen. De meelindustrie was vertegenwoordigd door twee directeuren. S. Dombach en P.
van der Lande. Verslagen van de Technische Tarwe Commissie (Groningen. 1934-1941).
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veerd in Utrecht bij F.A.F.e. Went. Boonstra was van mening dat niet langer
gel uk, maar gedegen onderzoek de leidraad diende te zijn bij de veredeling.
Hiervoor probeerde hij de relatie tussen fysiologische ontwikkeling, genotype
en opbrengst te bepalen.~R Het onderzoek van Boonstra leverde interessant materiaal op, maar nauwelijks toepassingsmogelijkheden voor de veredeling. Het
lukte hem niet om de interactie tussen genetische structUUf, fysiologische ontwikkeling en opbrengst te achterhalen. Een belangrijke beperkende factor in
zijn onderzoek was de grote invloed van omgevingsfactoren op de fysiologische
ontwikkeling van planten. ~9
Boonstra volgde in zijn onderzoek de algemene veredelingsdoelstelling van
opbrengstvermeerdering. Met betrekking tot tarwe stond opbrengstvermeerdering echter op gespannen voet met een ander veredelingsdoel, de bakkwaliteit.
De Technische Tarwecommissie, opgericht in het kader van de Tarwewet van
1931 (zie hierboven), kreeg de taak om onderzoek naar de bakkwaliteit van tarwe
te doen en daar was het volgens de commissie niet al te best mee gesteld. "Hooge opbrengsten gaan namelijk tot nog toe slechts gepaard met gebruik van echte
zachte tarwes , die weinig of matig geschikt voor broodbereiding zijn" .70 De Nederlandse broodtarwerassen konden niet concurreren met de geimporteerde harde Amerikaanse en Russische rassen , die een veel betere bakkwaliteit hebben.
Er was echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar de precieze oorzaken
hiervan . De pro even van de Technische Tarwecommissie bestonden voornameJijk uit het testen en vergelijken van een groot aantal, zowel Nederlandse als
buitenlandse tarwerassen op hun bakwaarde. Naast verschillen tussen rassen bleek
de bakwaarde ook af te hangen van allerlei regionale factoren en klimaatsinvloeden . De belangrijkste concIusie van de Technische Tarwecommissie was in
feite een bevestiging van wat allanger bekend was, namelijk dat de bakkwaliteit
van de Nederlandse rassen matig tot slecht was en dat buitenlandse rassen met
goede bakeigenschappen slecht presteerden in het Nederlandse klimaat. 71 Het
waren dan ook vooral de Tarwewet en de Tweede Wereldoorlog die ervoor zorg68. A.E.H.R. Boonstra, Fysiologische onderzoek ten dienste van de plantenveredeling,
Veenman, Wageningen, 1934.
69. Wellensiek merkt in 1947 op "dat voorlopig de practische beteekenis der fysiologische analyse zeer beperkt blijft". S.J. Wellensiek, Grondslagen der Algemeene Plantenveredeling (Haarlem, 1947) 117.
70. W. Feekes, 'De tarwe en haar milieu ' , In: Verslagen van de Technische Tarwe Commissie 17 (Groningen 1941) 538.

71. De impact van het onderzoek in wetenschappelijk kring was breder. Vooral Willem
Feekes (1907-1979) maakte naam met zijn omvangrijke onderzoek naar tarwe. In zijn
studie ontwikkelde hij een decimale schaal voor de ontwikkeling van de tarweplant, de
eerste die internationaal werd erkend en gebruikt. De schaal werd later vervangen door
die van een andere Wageninger, J. Zadoks. M.J. Gooding and W.P. Davies, Wheat Production and Utilization; systems, quality and the environment (Oxford, I 997); Dr.!r. Willem
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den dat desondanks het percentage van inlandse tarwe in het meel groeide van
20% in 1930 tot meer dan 90% in 1945. Het is algemeen bekend dat dit de kwaliteit van het brood niet ten goede kwam.
Het veredelingsonderzoek bij tarwe bestond tot 1945 voomamelijk uit het vergelijken en testen van een grote hoeveelheid tarwerassen. Plantkundig onderzoek bij tarwe en andere gewassen concentreerde zich op het ontrafelen van de
genetische structuur van gewassen en cultivars en fysiologische processen van
planten. Het veredelingsonderzoek was vooral retrospectief; van de bestaande
rassen kwam men veel te weten, maar de voorspellende waarde hiervan was zeer
gering. Dat betekende dat de veredeling van landbouwgewassen grotendeels afhankelijk bleef van het geoefende oog van de kweker, het toeval en een dosis
geluk.

11. Institutionele en beleidsmatige veranderingen na 1945
Voor de opvolging van C. Broekema, die in 1940 overleed, werd lC. Dorst door
de senaat van de landbouwhogeschool aangeschreven. Dorst was op dat moment
consulent plantenveredeling bij de Friesche Maatschappij van Landbouw en er
werd derhalve opnieuw gekozen voor iemand die een groot deel van zijn carriere in een landbouworganisatie had doorlopen.72 Desondanks pleitte Dorst in
zijn reactie op de uitnodiging voor een sterkere concentratie op de "veredeling
op zich", maar de senaat wilde niet dat dit zo ver gaat "dat het instituut geheel
het karakter krijgt van een laboratorium".73 De praktische activiteiten van het
lnstituut voor Plantenveredeling moesten volgens de senaat behouden blijven.
"Het instituut is daardoor een prachtige propaganda voor onze Hoogeschool geweest, welke wij ook in de toekomst moeten behouden".74 Maar voor reorganisatieplannen had Dorst het tij mee. In tegenstelling tot beginjaren '20 werd er vlak
na de oorlog, voor een groot deel met kapitaal van de Marshall-hulp, flink gei"nvesteerd in het landbouwkundig onderzoek en onderwijs.75 De nieuwe organisaFeekes. 1907-1979; Papers read at the Feekes Memorial Day 25 November 1981 (Wageningen,1982).
72. Men koos bijvoorbeeld niet voor S.J. Wellensiek die in 1938 M.J Sirks verving als
geneticus bij het IvP. Wellensiek had zijn sporen verdient in de theeveredeling op Java.
In 1947 werd hij hoogleraar tuinbouwplantenteelt. Zie: J. van der Haar, De geschiedenis
van de Landbouwuniversiteit Wageningen II. Verdieping en verbreding. 1945-1970 (Wageningen, 1993) 159-165.
73. ArchiefLh, inventaris 2417.
74. Ibidem.
75. Een groot deel van de investeringen ging via het 'tegenwaardegeld' van door de VS
geleverde goederen. Bovenaan het lijstje van die invoer staan de broodgranen. P. van der
Eng, De Marshall-hulp. Een perspectiejvoor Nederland 1947-1953 (Houten, 1987) 173.
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tie, die naast de bestaande instituten voor plantenveredeling en rassenonderzoek
in het leven werd geroepen, was de Stichting voor Plantenveredeling (SVP).
Deze stichting moest zich gaan bezig houden met onderzoek ter ondersteuning
van Nederlandse kwekers. Het IvP zou zich meer gaan richten op het geven van
onderwijs en fundamentee1 onderzoek. 76 De SVP werd gehuisvest in hetzelfde
gebouw als het IvP. Het verschil tussen de twee organisaties lag vooral in de
doelgroep van het onderzoek. De SVP probeerde enerzijds ondersteunend onderzoek voor kwekers te verrichten en anderzijds gewassen te veredelen die
mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor de Nederlandse landbouw, maar
waar kweekbedrijven zich niet mee bezig hie1den. Het 'fundamente1e' van het
onderzoek van het IvP zat voora1 in het ontbreken van een dergelijke doelgroep.
Dit betekende echter niet dat het onderzoek iedere relatie met praktische veredelingsvraagstukken ontbeerde. De organisaties en instituten die belang hadden
bij de kwaliteit van broodtarwe waren verenigd in de Stichting voor Coordinatie
van Cu1tuur en Onderzoek van Broodgranen, dat in 1950 was opgericht en in 1955
overging in de Stichting Nederlands Graan-Centrum. Deze stichting coordineerFiguur 4. Verdeling van wintertarwerassen 1950-1975 (percentage van totale areaal).
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Bron: Rassenlijst voor landbouwgewassen.
76. "Met name kunnen hier worden genoemd: geslachts en soortkruisingen; heterosis,
kunstmatige mutaties, resistentieonderzoek; physiologisch onderzoek. Belangrijk daarbij is ook het cytologisch onderzoek." Archief Lh, inventaris 2417.
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de en stimuleerde onderzoek naar de verbetering van de Nederlandse tarwe en
andere gran en die werden verwerkt in braod. 77 Via deze stichting en haar publicaties bleven de verschillende betrakkenen op de hoogte van de ontwikkelingen
en mogelijkheden op dit gebied.
Tussen 1950 en 1990 was het onderzoek naar en de contrale op de praductie van
zaaizaad verspreid over vijf instituten. Het IvP en de SVP deden veredelingsonderzoek. Het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen (lVRO),
dat in 1977 het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Cultuurgewassen (RIVRO) ging heten, toetste en beoordeelde de verschillende rassen . Het Rijksproefstation voor Zaadcontrole analyseerde zaadmonsters en de Nederlandse AIgemene Keuringsdienst tenslotte controleerde de productie van zaaizaad bij
bedrijven. Het onderzoek werd afgestemd en gecoordineerd in overlegorganen
waarin behalve de onderzoeksinstituten ook kwekers en de verwerkende bedrijyen waren betrakken. Ongeveer veertig jaar is de taakverdeling tussen de instituten en het onderzoek zonder grate wijzigingen in stand gehouden. De onderIinge overeenstemming tussen en binnen de instituten die hiervoor nodig was,
werd in belangrijke mate bepaald door het landbouwbeleid van de Nederlandse
regering en de Eurapese Gemeenschap.
De crisiswetten uit de jaren dertig bleven na het aantrekken van de economie
van kracht, waarmee de overheid de controle over de landbouwproductie probeerde te behouden. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het accent meer op het
stimuleren en minder op het reguleren van de productie te liggen. Geleidelijk
aan werd de landbouwpolitiek geintegreerd met het beleid van de Europese Gemeenschap.7R Hierbij werd vooral een hoge productie en een stabiele prijsontwikkeling nagestreefd. Op die manier werden niet aileen boeren verzekerd van
hun inkomen, maar kon ook het beleid van de onderzoeksinstituten in vrijwel
ongewijzigde vorm afgestemd blijven op productieverhoging. De consequentie
hiervan was dat het gros van de Nederlandse tarwe was bestemd voor veevoer en
slechts een gering deel voor de broodbereiding. De integratie met andere Europese landen had ook gevolgen voor de regelingen zoals vastgelegd in het Kwekersbesluit van 1941. Veellanden hadden een eigen regeling met betrekking tot
het kwekersrecht en de handel in zaaizaad ontworpen, die onderling nogal konden afwijken. Een eerste aanzet tot uniformering van de regelgeving yond plaats
op een conferentie in Parijs in 1957, resulterend in het zogenaamde UPOV-ver-

77. Behalve de landbouwkundige instituten waren dit ook organisaties en instituten van

meelfabrikanten en bakkers. Jaarboekje van de Stichting voor Coordinatie van Cultuur
en Onderzoek van Broodgranen 1950-1955. Jaarboekje van de Stichting Nederlands GraanCentrum.
78. W.H . Vermeulen, Europees landbouwbeleid in de maak. Mansholt's eerste plannen
1945 -1953 (Groningen, 1989).
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drag van 1961. 79 De Nederlandse Zaaizaad en Plantgoed Wet (ZPW) die vanaf 1
juni 1967 het Kwekersbesluit verving en met name de aanpassing van de ZPW in
1984 waren dan ook in sterke mate afgesteld op dit intemationale verdrag.
Ondanks de toenemende invloed van de Europese landbouwpolitiek op de Nederlandse situatie met betrekking tot de tarweveredeling, bleven de institutioneIe verhoudingen, zoals die in de eerste helft van de twintigste eeuw tot stand
waren gekomen, grotendeels ongewijzigd. Onderzoeksinstituten, keuringsinstanties, kwekers en zaadhandelaren waren formeel onafhankelijk, maar tot elkaar
veroordeeld middels de Rassenlijst en het Kwekersbesluit, overgaand in de zpw.
Binnen de verschillende overlegstructuren die voor een soepele uitvoering van
de verschillende wetten en regelingen in het leven waren geroepen, volgde men
grotendeels de economische politiek van de Nederlandse overheid en Europese
Gemeenschap.

12. Technische veranderingen na 1945

In het onderzoek dat vanaf de Tweede Wereldoorlog werd gedaan naar de verbetering van tarwe nam het klimaatsonderzoek een vooraanstaande plaats in. Dit
betrofweerstand tegen kou, warmte, wateroverlast, droogte, veel en weinig licht.
Verder werd er onderzoek gedaan naar ziekteresistentie, resistentie tegen schot
en kwaliteitsonderzoek in verband met de teelt, oogst, opslag en verbruik. 80 Voor
al deze aspecten werden proefopzetten bedacht die meer duidelijkheid moesten
geven over de belangrijkste invloeden, de werkende processen en het effect. Wat
betreft de bakkwaliteit van de Nederlandse tarwe werd nog een aantal initiatieyen genomen om deze te verbeteren. 81 Al vanafbegin deze eeuw was bekend dat
naast het glutengehalte van de tarwekorrel ook de glutenkwaliteit van belang is
bij de bakwaarde. Ook was men in staat gluten verder te specificeren in een
aantal eiwitten, te weten albuminen, globulinen, gliadinen en gluteninen. Met
nieuwe scheidingstechnieken die in de jaren zestig zijn ontwikkeld, werd het
mogelijk om het eiwitcomplex middels kleuring zichtbaar te maken als een reeks
bandjes. Met die nieuwe techniek kwam men er achter dat het patroon van gliadine specifiek is voor een ras, onafhankelijk van omgevingsinvloeden. Hiermee
was een nieuw criterium ter onderscheiding van tarwerassen vastgesteld. In de
jaren zeventig werd een andere scheidingsmethode ontwikkeld, waarmee glute79. Union pour la Protection des Obtentions Vegetales. Van der Kooij, Kwekersrecht in
ontwikkeling, 46-64.
80. Schot is het ontkiemen van graan terwijl het nog in de aar zit, iets wat vooral tijdens
warme en natte zomers een prob1eem vormde.
81. A. Boers, Baktarwe in Nederland; mogelijkheden en moeilijkheden (Wageningen,
\982); Gooding and Davies, Wheat production and utilization.
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ninen verder konden worden uitgesplitst. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat
bepaalde combinaties van gluteninen-eenheden goede bakkwaliteit met zich meebrachten. Naast dit moleculair-biologisch onderzoek werd er ook biochemisch
onderzoek gedaan. Hierin werd bijvoorbeeld aangetoond dat een verhoging van
het stikstofgehalte in de korrel voornamelijk wordt veroorzaakt door een verhoging van gliadine. Dit inzicht was op haar beurt weer van belang voor gewasfysiologisch onderzoek waarbij de ontwikkeling van een plant wordt onderzocht
in relatie tot wissel en de externe factoren, zoals bijvoorbeeld de stikstofgift. Hiermee zijn we weer terug bij de vraag in hoeverre de eiwitsamenstelling een gevolg is van omgevingsfactoren of erfelijk is bepaald. Duidelijk is dat beide zaken een rol spelen, maar juist dit samenspel en veelheid aan factoren die daarin
meespelen maakt een bepaling van optimale condities zo moeilijk. De conclusie
van al het onderzoek naar de veredeling op bakkwaliteit wijkt dan ook niet af
van die uit de jaren dertig. Onder Nederlandse omstandigheden zal het zeer
moeilijk zijn tarwe te verbouwen met zowel een hoge bakwaarde als een hoge
opbrengst.
In het algemeen heeft het onderzoek naar tarwe zich vanaf de jaren '50 vooral
uitgebreid naar biochemisch en moleculair-biologisch onderzoek. De belangrijkste technische ontwikkeling hierbij betreft de analyse van eiwitketens. Enerzijds is de eiwitstructuur van belang voor de korrelkwaliteit, anderzijds is sinds
de ontdekking van het DNA als drager van erfelijke eigenschappen de genetische structuur in bepaalde eiwitsequenties te definieren. De laatste jaren wordt
er dan ook veel geexperimenteerd met het modificeren van de genetische structuur, maar breed toepasbare mogelijkheden voor de tarweveredeling zijn er voorlopig nog niet.&2 De grote hoeveelheid informatie die al het onderzoek oplevert,
wordt door de tarwekwekers nauwgezet gevolgd en veel van hun beslissingen
bij het maken van nieuwe kruisingen zullen hierdoor worden bei'nvloed. Desondanks verschillen de handelingen die moeten plaatsvinden voor het maken van
een kruising aan het begin van deze eeuw maar weinig van de handelingen die
heden ten dage worden verricht op een kweekbedrijf. Wel is de hoeveelheid
kennis waar een kweker zich op kan baseren exponentieel toegenomen. Ondanks de ontwikkelde analysetechnieken is het moeilijk de uitkomst van een
bepaalde kruising te voorspellen en hangt deze derhalve af van selectie en daarmee van het 'kwekersoog'. Die onzekerheidsfactor betekent echter ook dat het
investeren in het kweken van nieuwe rassen een kostbare aangelegenheid is.
Geleidelijk aan is er dan ook een afname van het aantal kweekbedrijven door
overnames, fusies of bedrijfsbeeindiging.

82. Y. Linko, P. lavanainen and S. Linko. 'Biotechnology of bread baking', In: Trends in
Food Science & Technology, 8 (1997) 339-344.
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Recente ontwikkelingen en concIusies
De laatste 10 jaar zijn er op verschillende plaatsen scheuren ontstaan in het systeem van zaaizaadvoorziening. In de eerste plaats werd dit veroorzaakt door de
bezuinigingen die vanaf begin jaren tachtig door de Nederlandse regering werden doorgevoerd. Dit betekende vooral een samenvoeging van taken en instanties. In 1989 werd het analytisch onderzoek aan zaaizaadmonsters geprivatiseerd
en ondergebracht bij de NAK. In 1990 is het zaadtechnologisch onderzoek van
het RPvZ en het RIVRO gefuseerd tot het Centrum voor Rassenonderzoek en
Zaadtechnologie (CRZ) welke enkele jaren later is gefuseerd met de SVP tot het
Centrum voor Plantenveredeling en Reproductieonderziek (CPRO-DLO).R3 Het
Instituut voor Plantenveredeling is sinds haar oprichting altijd verbonden geweest aan de leerstoel plantenveredeling. Met het creeren van vakgroepen in de
organisatie van landbouwhogeschool, begin jaren zestig, is het IvP in feite synoniem aan de vakgroep Plantenveredeling. Bij de recente reorganisatie van de
vakgroepen in 1997 is de naam overgegaan in Laboratorium voor Plantenveredeling.R4 De reorganisatie en fusiedrang in het landbouwkundig onderzoek is echter nog niet voorbij want het ligt ook nog in de bedoeling om het CPRO en de
andere onderzoeksinstituten die vallen onder de Dienst Landbouwkundig Onderzoek te fuseren met de Landbouwuniversiteit. Hiermee zou de ontkoppeling
van deze onderzoeksinstituten van het universitair onderzoek en onderwijs, zoals die vanaf halverwege deze eeuw plaatsvond, weer ongedaan worden gemaakt.
In de tweede plaats worden onder druk van internationale afspraken over handelsrelaties de beschermende maatregelen van de Europese Gemeenschap langzaam afgebouwd . Hoewel er nog altijd grote bedragen worden uitgetrokken voor
ondersteuning van de landbouw, is het beleid steeds meer verschoven naar compensatie voor verlies van inkomsten. Het stimuleringsbeleid van de productie
heeft veelal plaats gemaakt voor sanering en kwaliteitsbevordering. In de derde
plaats is er de opkomst van de ecologische beweging, die zich in eerste instantie
vooral afzette tegen de gangbare productiemethoden. Geleidelijk aan wordt de
ecologische landbouw meer een alternatieve vorm van voedselproductie die zich
richt op een bepaald marktsegment. Deze orientatie op specifieke consumentengroepen wordt ook door andere boeren meer en meer opgepikt. 85 Met name de
83. Via een omweg: in 1990 zijn de SVP, het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (lVT), het instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (ITAL)
en het Centre of Genetic Resources (CGN) samengevoegd tot het Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek (CPO). In 1991 zijn CPO en CRZ samengegaan tot CPRO-DLO
84. Intemetpagina http://www.spg.wau.nllpv/
85. Met betrekking tot tarwe heeft vooral de boerenorganisatie Zeeuwse Vlegel hierin
een voortrekkersrol gespee1d . 1.S.C. Wiskerke, Zeeuwse akkerbouw tussen verandering
en continui'teit (Wageningen, 1997); 1. longerden en G. Ruivenkamp, Patronen van Verscheidenheid (Wageningen, 1996).
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laatste twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat de landbouw in afnemende mate
een productiesector wordt die zich richt op bulkproductie met een beperkte variatie in gewassen en rassen. Ongetwijfeld zal dit consequenties hebben voor de
ontwikkelingen in de zaaizaadsector, maar vooralsnog is onduidelijk op welke
wijze. Tot slot zal de (bio )technologische ontwikkeling in sterke mate de ontwikkeling van de tarweveredeling gaan bepalen. Hoewel de toepassing van DNA
technieken nog nauwelijks ingang heeft gevonden bij de veredeling van tarwe,
kan worden gesteld dat onderzoekers en veredelaars er steeds beter in slagen de
natuurlijke variatie en het aanpassingsvermogen van planten samen met de voorwaarden die vanuit de maatschappij aan landbouwgewassen worden gesteld te
verenigen in nieuwe rassen.
Het samenspel tussen eigenschappen van de tarweplant, technische mogelijkheden en de maatschappelijke en culturele eisen die aan tarweproducten worden gesteld, is een constante die door de hele geschiedenis van de tarweveredeling loopt.
Op basis van deze factoren selecteerden boeren en zaadkwekers sinds jaar en dag
hun zaaizaad voor het volgende groeiseizoen. Het waren in eerste instantie de
leraren van de Rijkslandbouwschool in Wageningen die de tarweveredeling in
Nederland het wetenschappelijk dome in binnen trokken. Hun interesse sloot grotendeels aan bij die van de praktische kwekers . Het was met name Hugo de Vries
die vanuit een andere invalshoek zijn visie op de veredeling van landbouwgewassen gaf. Hierbij stond het ontdekken van de wetten van het leven voorop. Eenmaal
op de hoogte van de biologische principes volgden de praktische toepassingen
vanzelf. Deze scheiding tussen fundamenteel onderzoek en toepassing werd door
onderzoekers zelden strikt nageleefd, maar was wei de overheersende opvatting.
Dit leidde ertoe dat er verschillende pogingen zijn ondernomen om het veredelingsonderzoek, dat vanaf 1912 in Wageningen was gelnstitutionaliseerd, een meer
fundamenteel wetenschappelijk karakter te geven. In eerste instantie gebeurde dat
door meer nadruk te leggen op het fysiologisch onderzoek. Directe toepassingen
daarvan bleven echter uit. Veel effectiever waren de bemoeienissen met de praktische organisatie van de tarweveredeling. Hierbij waren niet zozeer gedegen onderzoekscapaciteiten, maar vooral organisatorisch talent en diplomatieke bekwaamheid van belang. Na de Tweede Wereldoorlog wordt met de oprichting van de
Stichting voor Plantenveredeling als het ware een nieuwe institutionele laag gecreeerd, waarmee het onderscheid tussen het universitaire (fundamentele) en het
meer praktijkgerichte (toegepaste) veredelingsonderzoek duidelijker tot uitdrukking moest komen. De laatste jaren hebben veranderingen in het landbouwbeleid
en de herstructurering van het onderzoek en onderwijs gezorgd voor nieuwe institutionele verschuivingen. Recente plannen om het universitaire onderzoek in Wageningen en de landbouwkundige onderzoeksinstituten samen te voegen lijken een
nauwere samenwerking tussen het praktijkgerichte onderzoek en het meer fundamente Ie onderzoek met zich mee te brengen. Daarbij moet echter niet worden
vergeten dat een groot deel van het onderzoek plaats yond onder het wakend oog
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en met de financiele ondersteuning van de Nederlandse overheid en de Europese
Gemeenschap. Een verandering in de rol van deze overheden en veranderingen in
de institutionele structuur van het onderzoek zullen ongetwijfeld nieuwe consequenties hebben voor de tarweveredeling.

VII

Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische
stad: aanzetten voor een analyse van Amsterdam
rond 1700
PIET LOURENS EN JAN LUCAS SEN

1. Inleidingl

Een van de interessantste resultaten van de opgeleefde gilden-studies van het afgel open decennium is wei het inzicht dat ambachtsgilden ook na de Middeleeuwen
nog belangrijk waren? In Nederland werden zelfs na de reformatie meer van dergelijke organisaties opgericht dan daarvoor: 743 tot 1578 en 1.120 erna (tot 1800).3
Gezien de groei van de Europese bevolking en van de economie is het echter nog
geenszins duidelijk wat deze toename betekende. Was de invloed van de ambachtsgilden in de vroegmoderne tijd groter of kleiner dan in de Middeleeuwen? Deze
invloed kan op twee manieren gemeten worden. Enerzijds door de sectoren waarin
ambachtsgilden al dan niet voorkwamen te identificeren, anderzijds door hun invloed in sectoren waarin ze voorkwamen nader te bepalen.
I. Wij danken Renee Kistemaker van het Amsterdams Historisch Museum die ons stimuleerde tot het schrijven van deze studie in het kader van de Jan Luyken - tentoonstelling
(geopend 25 september 1997) en die een eerdere versie van commentaar voorzag. Ook
Maarten Prak en een ons onbekende referent van het NEHA-Jaarboek voorzagen ons van
nuttig commentaar.
2. Brian Pullan (red.), Crisis and change in the Venetian economy in the 16th and 17th
centuries (Londen, 1968); Brian Pullan, Rich and poor in renaissance Venice. The social
institutions of a catholic state, to 1620 (Cambridge, Mass., 1971); Frederick C. Lane,
Venice. A maritime republic (Baltimore/Londen 1973); Richard Tilden Rapp, Industry and
economic decline in seventeenth-century Venice (Cambridge Mass.lLonden, 1976); Richard
Mackenney, Tradesmen and traders. The world of the guilds in Venice and Europe, c.1250c.1650 (Totowa NJ, 1987),79 en 111-112; C. Lis en H. Soly (red.), Werken volgens de regels.
Ambachten in Brabant en Vlaanderen, 1500-1800 (Brussel, 1994); C. Lis en H. Soly (red.),
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De eerste benadering Iijkt eenvoudig, maar is het niet, omdat zij niet aileen een
volledig overzicht van het v66rkomen van ambachtsgilden, maar ook van de samenstelling van de beroepsbevolking veronderstelt. Vooral het laatste is een grote
opgave v66r de systematische tellingen uit de Franse tijd. Bovendien kan men voor
de meeste landen niet met onderzoek in een willekeurige stad volstaan om een
landelijk beeld te reconstrueren . Daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot.
Deze eerste benadering is tot nu toe dan ook weinig toegepast. 4 Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen dat zij beperkt is gebleven tot discussies over deal dan niet geleidelijke - afschaffing van de gilden . Zo heeft bijvoorbeeld Michael
Walker voor Engeland aangetoond dat deze afschaffing vanaf het eind van de
zeventiende eeuw eerst plaats yond in de grootschalige nijverheid, tussen 1720 en
1740 in de kleinschalige nijverheid en pas daarna in de dienstensector. s
Hoewel de tweede benadering strikt genomen moeilijk uitvoerbaar is zonder de
eerste, zijn er in de literatuur toch geregeld uitspraken te vinden over de invloed

Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen (Brussel, 1997); Geoffrey Crossick (red.), The artisan and the European town, 1500-1900 (Aldershot, 1997); James R.
FaIT, 'On the shop floor. Guilds, artisans, and the European market economy, 1350-1750', in:
Journal of early modern history I (1997),24-54; Alberto Guenzi, Paola Massa en Fausto
Piola Caselli , Guilds, markets and work regulations in Italy, 16th-19th centuries (Aldershot etc. , 1998); S. Epstein e.a., Guilds, economy and society. Proceedings twelfth internationaL economic history congress Madrid, August 1998 (Sevilla, 1998); voor historiografische gegevens zie verder: Maarten Prak, 'Een verzekerd bestaan. Ambachtslieden ,
winkeliers en hun gilden in Den Bosch (ca. 1775), in: B. de Vries (red.), De kracht der
zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Amsterdam, 1992),49-79; Jan Lucassen, 'Het WeI varen van Leiden (1659-1662): de wording van een economische theorie over gilden en
ondernemerschap' , in : idem, 13-48; P. Lourens en 1. Lucassen, 'Ambachtsgilden in Nederland: een eerste inventarisatie' , in : NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57 (1994), 34-62.
3. Zie de Database 'Gilden ' van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te
Amsterdam.
4. Uitzonderlijk is Rapp, Industry, 24 voor Venetie eind zestiende - eind zeventiende
eeuw.
5. Michael John Walker, The extent of the guiLd controL of trades in England, c.16601820: a study based on a sample of provinciaL towns and London companies (Cambridge,
1985); zie Jan Lucassen, 'Labour and early modern economic development' , in: Karel Davids and Jan Lucassen, A miracle mirrored. The Dutch RepubLic in European perspective
(Cambridge, 1995),398; James R. Farr, Hands of honor. Artisans and their worLd in Dijon,
1550- 1650 (Ithaca/London, 1988), 79-80, 303-304 heeft v~~r Dijon in de zeventiende en
achttiende eeuw berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat een verschuiving van van de
beroepsbevolking van industrie naar diensten een vermindering van de organisatie door
gilden inhield.

LOURENS EN LUCAS SEN AMBACHTSGILDEN IN AMSTERDAM

123

van de gilden op het economisch leven. Zo schreven Goodman en Honeyman in
1988 6 : "The power as well as the functions of the guilds varied considerably across
Europe, but in general, contrary to some exaggerated claims, the guild as an economic institution was, in the seventeenth century, a shadow of its former self'. Van
wie die "exaggerated claims" afkomstig zijn schrijven zij niet. Wei wijzen zij er op
dat het verlies van macht aan de kapitalistische kooplieden een langgerekt proces
was dat het grootste deel van de zeventiende en achttiende eeuw in beslag nam.
Als bewijs voor hun stelling leunen zij sterk op voorbeelden uit de textielindustrie in
Lille en Florence, en ze verwijzen ook naar de studie van Mackenney over Venetie. 7 In dit verband benadrukken zij dat de vroegmoderne ambachtsgilden niet langer productieplafonds wisten te handhaven om zodoende afzetprijzen hoog te houden. De vrije markt werd in dit opzicht in het handelskapitalisme allesbepalend .
Ten tweede zouden zij door het buitensluiten van vrouwen hun macht over een
groot deel van de arbeidsmarkt verloren hebben. Ten derde zouden de kooplieden
de ambachtslieden verdrongen hebben als "the main decision making group" en
werden de ambachtsgilden in toenemende mate beschuldigd van het tegenhouden
van technische vooruitgang.
Andere auteurs, zoals voor de Lage Landen met name Lis en Soly, benadrukken
het aanpassingsvermogen van de ambachtsgilden en wijzen op de complementariteit van de kapitalistische kooplieden en de ambachtsmeesters. 8 Kooplieden-ondernemers, al dan niet zelf lid van een gil de, wisten kleine producenten te verleiden
om werk in onderaanneming v~~r hen uit te voeren. Hoewel op die manier ambachtsgilden konden blijven voortbestaan, werd hun oorspronkelijk egalitaire karakter zo fundamenteel aangetast.
6. Jordan Goodman en Katrina Honeyman, Gainful pursuits. The making of industrial
Europe 1600-1914 (London etc., 1988), 74. Zij staan daarbij in een lange traditie met
klinkende namen zoals George Unwin, The gilds & companies of London (London, 1908)
voor Londen en Carlo M. Cipolla, 'The economic decline of Italy', in: Pullan, Crisis and
Change, 127-145 voor Italic. Yoor discussies hierover zie voor Italic Lane, Venice, 320121,
Mackenney, Tradesmen and traders, 32 en 79vv, 119-125,235-237 en Giorgio Borelli, 'A
reading of the relationship between cities, manufacturing crafts and guilds in early modern
Italy', in: Guenzi e.a, Guilds, 19-31 en Tommaso Fanfani, 'The guilds in Italian economic
development in the early modern era: guilty or innocent?', in: idem, 409-422. Yoor Engeland:
Steve Rappoport, Worlds within worlds: structures of life in sixteenth century London
(Cambridge, 1989), 184 vv en algemeen Ulrich Pfister, 'Craft guilds and proto-industialisation in Europe', in: Epstein e.a., Guilds, 11-23.
7. Mackenney, Tradesmen and Traders. Het is merkwaardig dat zij deze auteur aanhalen,
deze zou namelijk eerder thuishoren onder hun "exaggerated claims". Zie ook hierna voor
onze weergave van zijn conclusies.
8. Lis en Soly Werken volgens de regels en Lis en Soly Werelden van verschil; zie ook
James R. Farr, 'On the shop floor' , 39-42 en nog sterker op 50-54. Robert S. Duplessis,
Transitions to capitalism in early modern Europe (Cambridge, 1997),303-304 is ook positief evenals Pfister, 'Craft guilds'.
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Voor Nederland is het in ieder geval nog te vroeg om over de vermeende verzwakking van de gilden na de Middeleeuwen - die dus zou zijn opgetreden gelijktijdig met het op grote schaal oprichten van nieuwe organisaties - definitieve uitspraken te doen. Eerst zullen we moeten weten in welke mate gilden voorkwamen
en wat de oorzaken zijn van het eventueel ontbreken van gilden in bepaalde sec toreno In deze bijdrage kiezen we primair voor deze eerste benadering, op basis
waarvan dan nadere studies mogelijk zijn over het daadwerkelijk functioneren van
de ambachtsgilden in de vroegmoderne tijd. Met de tweede benadering zullen we
hier slechts een allereerste begin kunnen maken door een bespreking van in- en
uitsluitingsmechanismen voor leden. We zullen dat in eerste instantie doen voor
slechts een stad, Amsterdam. Dat is geen willekeurige keuze, want Amsterdam
was in de zeventiende eeuw het centrum van het handelskapitalisme of, volgens
anderen, van het land dat als eerste moderne economische groei vertoonde. 9 We
zouden dus voorlopig mogen aannemen dat de in de literatuur genoemde tegenstrij digheden tussen handelskapitalisme en gildenorganisatie hier scherper dan waar
ook aan de dag zijn getreden.
Ais centrum van de Europese economie was Amsterdam in de zeventiende eeuw
in zekere zin de opvolger van Antwerpen en Venetie. IO Naar het v66rkomen van
ambachtsgilden in Venetie is door Richard Mackenney onderzoek gedaan. Deze
waarschuwt de lezer dat zijn studie aantoont dat ambachtslieden niet, zoals tot voor
kort werd gedacht door de historici (waarbij hij coryfeeen als Cipolla, Braudel en
Van der Wee aanhaalt ll ), ingedommeld zijn na de Middeleeuwen. Hij gaat ook
verder dan andere historici, die wei aannemen dat gilden een zekere rol speelden,
maar die daarover verder slechts in het vage blijven, waar hij stelt l 2 ; "First, Venice
extended its industrial sector by extending its guild system. Second, guilds continued to flourish throughout the sixteenth century in commerce and manufacture.
In short, they showed continued vitality as traditional institutions in an economy
whose character became increasingly metropolitan". In 1563 rekent Mackenney
driekwart van de bevolking tot de gilden, wat waarschijnlijk wil zeggen dat driekwart van de hoofden van huisgezinnen lid was van een van de meer dan 100
gilden die de stad rijk was. 13 Spoedig daarop werd de greep van de gilden nog
9. Jan Luiten van Zanden, The rise and decline of Holland 's economy: merchant capitalism and the labour market (Manchester etc., 1993); Jan de Vries en Ad van der Woude,
Nederland 1500-1815: de eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam,
1995).
10. Karel Davids and Jan Lucassen, A miracle mirrored. The Dutch Republic in European
perspective (Cambridge, 1995).
11. Mackenney, Tradesmen and traders, 122-125.
12. Mackenney, Tradesmen and traders, 80.
13. Aldaar, xiii (de gilden "touched the lives of a vast number of ordinary people in a
variety of significant ways. This, then, is the world of the guilds, the world of threequarters of the people of Venice").
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sterker toen in 1573 zelfs de zeelieden in een gilde werden georganiseerd. Tenslotte vielen aileen de straatventers, de ongeschoolde arbeiders, de armen, de allerrijksten en de slaven buiten de gilden.14
Een korte tour d' horizon langs de andere metropolen van Europa in de zestiende
en zeventiende eeuw laat zien dat ook daar gilden goed vertegenwoordigd waren,
soms tot begin achttiende eeuw, maar meestal nog een halve of een hele eeuw
langer. Mackenney die op dit punt al een aanzet tot internationale vergelijking heeft
gegeven stelt tegenover elkaar enkele moderne groeipolen zoals Barcelona en Lyon
waar gilden niet en andere zoals Venetie, Antwerpen, Amsterdam en Londen waar
zij wei belangrijk waren. 15
Over Amsterdam heeft hij niet veel gegevens. De vraag is dus: hoe ver reikte nu
de arm van de Amsterdamse gilden? En met name, in welke sectoren kwamen zij
wei en in welke sectoren kwamen zij niet voor? En daar waar zij niet voorkwamen:
had dit te maken met een verder voortgeschreden handelskapitalistisch karakter
van die sectoren of met andere factoren? Enkele schrijvers hebben zich tot ferme
meningen hierover laten verleiden, soms zonder vee I onderzoek. De Amerikaanse
Violet Barbour schreef in 1950 16 : "Amsterdam was, to be sure, less gild-ridden
than more purely industrial cities. Most of the newer export industries - glass,
sugar, gunpowder, tobacco-spinning, calico-printing, diamond cutting - and some
of the older ones in which merchant capital had long been interested - soap-boiling,
rope-making, brewing and malting, oil pressing - had no gilds. But the number of
gilds in the city increased in this century, and local exclusiveness which demanded
protection against competition from other Dutch towns and from abroad, waxed
stronger. The merchants of Amsterdam are generally found resisting such demands, but the tide was running strongly against them in the late decades of the
century". Met dit laatste suggereert zij dat de gilden aan de basis lagen van de
achteruitgang van de stad in de daaropvolgende eeuw.
De kenner van de Amsterdamse zeventiende eeuw, Van Dillen, gaat in zijn standaardwerk over de economische en sociale geschiedenis van de Republiek niet
expliciet in op deze karakteristiek van B arbour. 17 Hij geeft wei een veel positiever
beeld, maar gaat niet in op het al dan niet v66rkomen van gilden in specifieke
14. Lucassen, 'Labour and early modern economic development' ,396.
15. Mackenney, Tradesmen and traders, 113-125.
16. Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the seventeenth century (Baltimore, 1950;
ongewijzigde herdruk Ann Arbor, 1963),71. Mackenney, Tradesmen and traders, 124 deelt

onze mening over Barbour; voor de mening dat m.n. exportindustrieen geen gilden kenden
zie ook W.J. Smit, De katoendrukkerij in Nederland tot 1813 (Rotterdam, 1928), 123-124
en I.H. van Eeghen, De gilden, theorie en praktijk (Bussum, 1965), 16.
17. J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale
geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek, bezorgd door WM. Zappey ('s-Gravenhage, 1970), m.n. 290-309; vgl. J.G. van Dillen, 'Gilden en neringen', in: J.G. van Dillen,
Mensen en achtergronden (Groningen, 1964), 177-180.
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sectoren. Recentelijk is Nusteling de eerste die dat weI doet door de "organisatiegraad" van de Amsterdamse beroepsbevolking te onderzoeken. Hij geeft aantallen
gildenleden in 1688 en 1811 en vergelijkt deze globaal met het aantal inwoners.18
Niet aileen benadrukt hij hun numeriek belang, maar ook met name hun functie in
het kader van de sociale voorzieningen. 19 Een echo hiervan vinden we in het handboek van De Vries en Van der Woude. 20 Al deze schrijvers realiseren zich dat de
cijfers voor 1688 niet volledig zijn, maar ze gaan niet dieper in op deze materie. En
- nog belangrijker - ze vragen zich niet af waarom het grootste deel van de beroepsbevolking, vol gens hun berekeningen althans, niet in gilden was georganiseerd en of dit deel dan een andere organisatievorm kende en wat de oorzaak van
die verschillen kan zijn geweest. Laten we dus die "organisatiegraad" van de
Amsterdamse beroepsbevolking onder de loep gaan nemen.

2. Het v66rkomen van gilden in Amsterdam
Amsterdam werd als economische hoofdstad van de westerse wereld pas vanaf
het einde van de zeventiende eeuw voorbijgestreefd door het veel grotere Londen.
De stad had zijn nijvere bevolking veel te bieden. Niet aileen de externe betrekkingen, maar ook de koopkrachtige vraag in de stad zelf waren aanzienlijk. Het
inwonertal groeide volgens de schattingen van Van Leeuwen en Oeppen rond de
eeuwwisseling immers nog steeds en bereikte pas een generatie daarna een hoogtepunt. In 1680 waren er waarschijnlijk ongeveer 220.000 inwoners; veertig jaar
later, ook al door de Hugenootse vluchtelingen, reeds meer dan 240.000, circa
130.000 vrouwen en circa 110.000 mannenY

18. H. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas
over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad (AmsterdamlDieren,
1985), 155; zie verder hierna uitvoerig over de telling van 1688.
19. Uitvoerig hiervoor S. Bos, .. Uyt liefde tot malcander." Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief ( J570- J820) (Amsterdam,1998).
20. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, helaas steeds zonder verwijzingen: in 1688 is minimaal een vijfde van de bevolking gildenlid of gezinslid van een gildenlid
(673); circa 1680 is een op de drie beroepspersonen gildenlid (730).
21. Voor de bevolkingsaantallen: M. van Leeuwen en J.E. Oeppen, 'Reconstructing the
demographic regime of Amsterdam 1681-1920', in: Economic and Social History in the
Netherlands 5 (1993), 87: voor de sexratio zie aldaar, 72; voor een sexratio van 123 vrouwen
op 100 mannen, zie 1. Lucassen, 'Female migrations to Amsterdam. A response to Lotte van
de Pol', in: Els Kloek, Nicole Teeuwen and Marijke Huismans (red .), Women of the Golden
Age. An international debate on women in seventeenth-century Holland, England and
Italy (Hilversum, 1994),84.
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Anderzijds waren deze Amsterdammers in grote meerderheid niet geheel vrij,
hun werkzaamheden in te richten naar eigen inzichten. De meesten hadden, zoals
we zullen aantonen, zich te richten naar het gilde in hun branche, waarvan ze
verplicht waren lid te worden. Dit wil zeggen dat ze lid moesten worden van een
door de overheid erkende organisatie van beroepsgenoten, gericht op de behartiging van hun professionele belangen.
Amsterdam kende, in vergelijking met nabijgelegen steden, al vrij vroeg een redelijk
uitgebouwd gildenstelsel. 22 De textielproducenten, inclusief de kleermakers en de
kooplui, wier gekombineerd Nicolaasgilde in 1348 voor het eerst wordt vermeld,
hebben de spits afgebeten. In 1371 is voor het eerst sprake van het Sint Pieters gilde dat aanvankelijk vis- en vleesverkopers verenigde, en begin vijftiende eeuw
zouden de ambachtslieden in de metaalnijverheid zich al in het Sint Eloysgilde hebben georganiseerd. In de vijftiende en vroege zestiende eeuw nam het aantal gilden min of meer in hetzelfde tempo toe als het aantal inwoners (zie tabell). Daarna nam het aantal gilden toe in een trager tempo dan de bevolking en aan het eind
van de zeventiende eeuw lijkt het aantal gilden in Amsterdam een plafond te hebben bereikt. Tot ongeveer de jaren 1665 betekende bevolkingsgroei dat - weliswaar met steeds meer vertraging - iedere keer weer nieuwe groepen ambachtslieden als het ware de numerieke drempel van enkele tientallen vakgenoten bereikten,
voldoende om de stadsregering te overtuigen van het nut om een nieuw gilde toe te
staan. In een aantal gevallen ook werden bestaande gilden gesplitst. Vanaf het
laatste kwart van de zeventiende eeuw werden nieuwe organisaties nog maar sporadisch opgericht, aileen nog in 1676, 1693, 1695 en 1751.
Betekent dit dat de bevolkingsgroei vanaf die tijd niet langer een toenemende
diversificatie van de beroepsbevolking met zich meebracht? Het lijkt er inderdaad
op, zoals hierna in paragraaf 3 zal blijken. Verder mogen we aannemen dat het
stadsbestuur er in beginsel niet meer voor voelde bestaande organisaties te splitsen. Hoogstens kon daarbinnen een diversificatie optreden. Zo werden vanaf het
eind van de zeventiende eeuw binnen het turfdragersgilde vier afzonderlijke groepen onderscheiden (turfdragers, turfhevers, turfvulsters, en turfraapsters), ieder
met hun eigen bus, zonder dat het gilde daarvoor gesplitst werd. 23
Een van de gevolgen van wat we de "stagnatie" in de oprichting van gilden sinds
1665 zouden kunnen noemen was de groei van het aantalleden per organisatie tot

22. P. Lourens en J. Lucassen, 'Ambachtsgilden in Nederland, een beknopt overzicht' , in:
K. Goudriaan e.a. , De gilden in Gouda (Gouda/Zwolle, 1996),9-18; P. Lourens en J. Lucassen, 'Het ontstaan van ambachtsgilden in Nederland', in: C. Lis and H. Soly (red.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen (Brussel, 1997),43-77.
23. I.H. van Eeghen, Inventarissen der archieven van de gilden en van het Brouwerscollege (Amsterdam, 1951),112-113.
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aan het begin van de achttiende eeuw. Amsterdam had binnen de Republiek de
grootste gilden. In 1688 waren er al9 gilden met meer dan 500 leden (zie bijlage 2).
Het scheepstimmerliedengilde groeit zelfs door tot 62 kleine meesters en 1.655
knechts in 1788. 24
Tabel 1. AantaL giLden en aantaL inwoners van Amsterdam, 1398-179515
jaar

1398
1477
1494
1514
1560
1622
1632
1680
1720
1732
1740
1795

aantal
giJden
2
15
17
18
21
41
42
52
50
50
50
50

aantal
inwoners
4.400
8.410
8.635
11.394
30.000
104.932
120.000
219.000
242.326
239.866
220.000
221.000

aantal inwoners
per gil de
2.200
561
510
633
1.429
2.559
2.857
4.212
4.847
4.797
4.400
4.420

Vol gens Nusteling werd de toename van het aantalleden ook veroorzaakt door het
toenemend belang van de "bussen", d.w.z. van de verzekeringen die de gilden
aanboden, zoals hij aan de hand van de scheepstimmeriieden tracht aan te tonen. 26
In ieder geval staat vast dat de Amsterdamse gilden in de achttiende eeuw hun
verzekeringsfunctie beter dan waar ook op poten hadden en zelfs uitbreidden. De
algemene bepalingen van de stad op dit punt van 21 augustus 1749 zuIlen daarbij
zeker een rol hebben gespeeld. Van de 46 gilden die nog functioneerden in 1798,

24. Zie Bijlage 2 en Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid , 153 .
25. Yoor de inwonertallen zie de verantwoording in P. Lourens en J. Lucassen, /nwonertallen van Nederlandse steden ca. /300-1800 (Amsterdam, 1997); voor het aantal gilden zie
de Database 'Gilden' van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Yoor de mannelijke beroepsbevolking zie hierna noot 45.
26. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 153-155. Hij verklaart echter niet waar deze
nieuwe leden vandaan kwamen: het werk nam immers niet toe, maar bleef op zijn hoogst
konstant. We mogen misschien veronderstellen dat "noodhulpen" die tevoren niet verzekerd waren, nu toetraden.
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hadden er 45 vermogen, grotendeels belegd in staatsobligaties tot een totaal van
1Y2 miljoen gulden, dus gemiddeld 32.000 gulden per gilde. 27
De manier waarop de groei van het aantal organisaties in Amsterdam tot in de
eerste helft van de zeventiende eeuw die van de bevolking nog enigszins bij kon
houden, maar in de daarop volgende eeuw niet meer, roept de vraag op hoe dergelijke processen in andere grote steden verlopen zijn. Beperken we ons tot de grote
West-Europese steden 28 dan ontstaat het volgende beeld.
Van de weinige echt grote steden in West-Europa in de Hoge Middeleeuwen 29
vertoonden Parijs, Venetie en Napels een min of meer paraIleIle groei van bevolking en organisaties. Dit resulteerde in eerstgenoemde steden in honderd of meer
gilden tegen 1350 en dus gemiddeld 1.000 inwoners per gilde 30 ; in Napels wellicht
tot een nog grotere dichtheid van organisaties. 3J In Milaan en Palerm0 32 stokte het
aantal gilden bij 40 a50 en werd dus een verhoudingsgetal van 2.000 inwoners per
gilde bereikt. AIleen in Florence was het gildenwezen duidelijk minder gedifferentieerd, volgens Mackenney te wijten aan de moeilijkheden die de stad had om zich
uit haar feodale en rurale omgeving los te maken. 33
In de grote laatmiddeleeuwse steden 34 groeide het aantal organisaties zodanig
mee met de bevolking dat verhoudingsgetallen van een gilde op 1.000 tot 2.000
inwoners de regellijken te zijn. Lyon levert een verhoudingsgetal van 1.000 in de

27. J. van Genabeek, 'De afschaffing van de gilden en de voortzetting van hun functies',
in: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57 (1994), 80; S.
Bos, "Uyt liefde tot malcander".
28. Tenzij anders aangegeven komen aile bevolkingsaantallen uit Jan de Vries, European
urbanisation 1500-1800 (Londen, 1984), appendix 1.
29. Lane, Venice, 18 geeft Parijs, Venetie, Milaan, Florence, Napels en Palermo als steden
met 100.000 inwoners op het moment dat de Zwarte Dood toeslaat.
30. Voor Parijs zijn de aantallen door ons berekend aan de hand van Rene de Lespinasse,
Les metiers et corporations de la ville de Paris XIVe-XV1IIe siecle, 3 din (Paris, 18861897)c; voor Venetie zie Lane, Venice, 108 (hoewel daar onduidelijk gedateerd).
31. Franca Assante, The prophets of welfare: the Monti and Conservatori in Neapolitan
guilds in the Early Modem Age', in: Guenzi e.a, Guilds, 424 geeft niet minder dan "350 arts
and craft guilds" in de vroeg-moderne tijd.
32. Ais we tenminste op de aantallen die Angelo Moioli, The changing role of the guilds in
the reorganisation of the Milanese economy throughout the seventeenth and the eighteenth
Centuries' , in: Guenzi e.a., Guilds, 45 en 53 geeft voor Milaan in de zeventiende en achttiende
eeuw mogen afgaan; voor Palermo zie Simona Laudani, The guild system and city government: Palermo in the eighteenth and nineteenth Centuries', in: Guenzi e.a, Guilds, 100.
33. Mackenney, Tradesmen and traders, 10 en 32.
34. Beperken we ons tot Noordwest-Europa en tot steden die in 1500 minimaal 50.000
inwoners hadden, dan zijn dit, behalve de eerder genoemde, Bologna, Genua en Londen.
We zuBen daarnaast de succesvolle steden in de Zuidelijke Nederlanden bespreken, alhoeweI zij de gekozen meetlat in 1500 geen van allen halen.
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Sommige beroepsgroepen waren niet verenigd in een gilde. In het algemeen zullen het
kleine en armere bedrijven zijn geweest, zoals dat van de bezembinder. Van deze berocpsgroep weten we aileen dat de beoefenaars in 1674 en 1689 gezamenlijk protesteren tegen
het venten met bezems, wat al sinds 1596 verboden was. Luyken tekent hier een bezemmaker in zijn werkplaats, bijgestaan door zijn vrouw. Aan haar rokken hangen zelfs nag twee
kinderen.
(Tekening Jan Luyken, Amsterdams Historisch Museum)
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zestiende eeuw 35 en Genua blijft daar iets onder. 36 Het verhoudingsgetal voor Londen met zijn bijna honderd gilden - waar vanaf 1319 aile burgers lid van een gilde
moesten zijn -Ioopt in de zestiende eeuw van grofweg 500 op tot 1.500. 37 Kleinere
steden als Brugge, Gent en Antwerpen met ieder ruim 50 gilden halen ook dergeJijke verhoudingsgetallen. 38 Aileen Bologna met weinig gilden vormt een uitzondering op deze regel. 39 We zien dus dat Amsterdam tot in de eerste helft van de
zeventiende eeuw met de andere grote Europese steden in de pas loopt.
Voor de sprong die daar vervolgens gemaakt wordt naar een twee keer zo hoog
verhoudingsgetal bestaan in de zeventiende eeuw niet zoveel vergelijkbare Europese steden, eenvoudig omdat er in die tijd nog weinig verder groeiden dan 100.000
inwoners. Aileen Londen, Parijs en Venetie komen hiervoor in aanmerking. 40 De
35. Eugene Talon, Les anciennes corporations d 'arts et metiers ii Lyon (Lyon, 1878),28
geeft 72 metiers, kennelijk voor de zestiende eeuw, en Mackenney, Tradesmen and traders,
117 geeft 53 gilden in 1579.
36. Wanneer we de aantallen gilden bij Paola Massa, 'The Genoese guilds in the sixteenth
and seventeenth Centuries. The food administration offices and the food sector guilds in
Genoa: organisation and conflict', in: Guenzi e.a., Guilds, 248-9 (74 in 1403,81 in 1557 en 82
tussen 1628 en 1725) met de inwonertallen vergelijken komen we tot verhoudingsgetallen
van 800 a900.
37. Rappaport, Worlds within worlds, 31,53 en 186 voor de gilden en 61 voor bevolkingsaantallen; vgl. ook Unwin, The gilds, 88-89 en 372vv (Appendix 8).
38. Aantallen gilden in 8rugge volgens 1.A. van Houtte, De geschiedenis van Brugge
(Tielt, 1982), 135 en 447 (respectievelijk 54 in het midden van de vijftiende en circa 40 in de
achttiende eeuw), te vergelijken met het maximale aantal inwoners in 8rugge van 46.000 in
1338/40 (Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl.IV (Haarlem, 1980),51; in Gent volgens lohan Dambruyne, 'Rijkdom, materiele cultuur en sociaal aanzien. De bezitspatronen
en investeringsstrategieen van de Gentse ambachten omstreeks 1540', in : Lis en Soly, in
Werelden van verschil, 155 en 167 (58 gilden in 1540 toen de stad 50.000 inwoners telde, een
aanta1 waar het v66r de negentiende eeuw nauwelijks overheen is gegaan; in Antwerpen
volgens Harald Deceu1aer, 'Conflicten en conflictregeling in de Antwerpse ambachtswere1d
[1585-1796]. Een verkenning van de juridische en sociaal-politieke aspecten op het lokale
terrein', in : Lis en Soly, Werken volgens de regels, 137 (56 gilden in de zestiende en zeventiende eeuw, terwijl de stad op haar hoogtepunt in 155090.000 inwoners telde). 8russel, met
een maximaal aantal inwoners van 80.000 in 1700 en met 49 gilden (Karin van Honacker, De
politi eke cultuur van de 8russelse ambachten in de achttiende eeuw: conservatisme, corporatisme of opportunisme?', in: idem, 183-184) past goed in dit Zuidnederlandse patroon.
39. Mackenney, Tradesmen and traders, 10, plaatst de ontwikkelingen daar en in Florence
tegenover die in Venetie.
40. Afgezien van de hiervoor reeds besproken Italiaanse steden zou - gezien zijn be volkingsgroei - ook Rome hier in aanmerking komen, maar de ons ter beschikking staande
aantallen aantallen gilden lopen bij de verschillende auteurs te zeer uiteen om hieruit konklusies te trekken, zie Carlo M. Travaglini, 'The Roman guilds system in the early eighteenth
Century', in: Guenzi e.a, Guilds, 166-168 en Fausto Piola Caselli, The regulation of the
Roman market in the seventeenth century', in: idem, 135.
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bevolkingsgroei van Venetie resulteerde tweemaal (namelijk eerst in het midden
van de zestiende en later nog eens in het midden van de achttiende eeuw) in ongeveer 150.000 inwoners. Deze groei betekent bij het nagenoeg stabiele aantal van
100 gilden verhoging van het verhoudingsgetal als in Amsterdam. In Parijs, waar
het aantal gilden sinds de Roge Middeleeuwen op datzelfde peil blijft, ontstaan
door een veel sterkere bevolkingsgroei echter heel andere verhoudingen. Aanvankelijk blijven deze gelijk aan die in Amsterdam. Zo telt men in de Franse hoofdstad
in 1500 gemiddeld een gilde op 1.000 inwoners, om in de daarop volgende twee
eeuwen te stijgen via 1.300 in 1550,2.200 in 1600 en 4 .300 in 1650 tot een gilde op
meer dan 5.000 inwoners in 1700. Gedurende de achttiende eeuw loopt dit verhoudingsgetal verder nog licht op. Wellicht is hiermee de grens bereikt voor een nog
effectieve uitoefening van de belangrijkste functies van een ambachtsgilde. Wenden we immers de blik naar Londen 41 waar de bevolking nog sneller groeide dan in
Amsterdam en Parijs, zodat daar de sprong van een verhoudingsgetal van 1.650 in
1600 naar 4.000 al in 1650 werd gemaakt, dan zien we daar in de achttiende eeuw
nog hogere dan in Parijs, namelijk van gemiddeld een gilde op 8.000 inwoners tot
nagenoeg een op 10.000 in 1800. Geen wonder dat daar in de loop van de achttiende eeuw de effectiviteit van deze organisaties in het algemeen sterk terugliep.
In Amsterdam hoeft het echter zo ver niet te zijn gekomen, zoals bovenstaande
vergelijking ons leert. Enerzijds is het achterblijven van het aantal organsaties bij
50 tot 100 ondanks voortgaande bevolkingsgroei een vee I voorkomend verschijnsel
in Europa met daarbij behorende verhoudingsgetallen tussen 1.000 en 2.000, anderzijds lijkt een daarop volgende sprong naar een niveau van 4.000 ook in Parijs
en Londen voorgekomen te zijn zonder dat de literatuur over die steden aanwijzingen geeft dat aileen op grond daarvan het systeem als zodanig onder spanning
komt te staan. Dat is pas het geval bij het ver overschrijden van de 5.000-grens.
Amsterdam was dus goed voorzien van gilden en de meesters in de betreffende
branches moesten er lid van zijn en hadden er ook frequent mee te maken. Niet
aileen aan het begin van hun zelfstandige carriere, maar ook later. Zij mochten
soms slechts een beperkt aantal knechten aannemen en moesten er inschrijfgeld
voor betalen, zij moesten controles toestaan door het bestuur, geholpen door de
man die de dagelijkse gang van zaken behartigde ("gildenknecht" genaamd), moesten

41. Aantallen gilden voor deze eeuwen in Rappaport, Worlds within worlds, 186, Walker,
The extent, 189 en Unwin, The gilds, 372vv; bevolkingsaantallen in Rappaport, aldaar, 61
en Michael Berlin, "'Broken all in pieces": artisans and the regulations of workmanship in
early modern London', in: Crossick, The artisan, 76. Voor het functioneren van de Londense gilden in de zestiende eeuw zie Rappaport, aldaar, 215-284 en Ian W. Archer, The pursuit
of stability. Social relations in Elisabethan London (Cambridge etc., 1991), 100-148; voor
de zeventiende en achttiende eeuw zie J.R. Kellett, 'The breakdown of gild and corporation
control over the handicraft and retail trade in London' , in : The Economic History Review
2nd Series X (1958), 381-394; Walker, The extent, 182-217 en Berlin.
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hun contributie betalen en aanwezig zijn bij de begrafenis van een medelid. Maar
tegenover al deze verplichtingen stonden ook rechten en voordelen . Het belangrijkste voordeel was natuurIijk dat het gildenbestuur met behulp van het stadsbestum het monopolie van de georganiseerde beroepsgroep handhaafde. Dit was
nodig ten opzichte van al te expansieve leden die zich aan de productieplafonds
(men mocht als regel slechts een winkel hebben en soms bestond een maximum
voor het aantal knechten of werktuigen) wilden ontworstelen, ten opzichte van de
"beunhazen" (niet-Ieden die iIlegaal het yak probeerden uit te oefenen) en ten
opzichte van iIlegale import van buiten. 42
De hamvraag is echter welk gedeelte van de Amsterdamse bevolking onder dit
regime vie!. Deze vraag is tot nu toe door niemand bevredigend beantwoord.

3. Hoe ver reikte de arm van de gilden?
De meest eenvoudige manier om het bereik van de gilden vast te steIl en lijkt een
vergelijking tussen enerzijds de aantaIlen meesters, hun knechten en leeriingen en
anderzijds de totale beroepsbevolking. Maar zelfs van het aantal meesters rond
1700 bestaat gee n volledig overzicht (zie bijlage 2), over het aantal knechten en
leeriingen is er bijna geen informatie en een betrouwbare beroepentelling is v66r
1859 niet beschikbaar. We zuIlen dus op indirecte wijze moeten proberen dit raadsel op te lossen, met name door na te gaan welke belangrijke beroepsgroepen
buiten het bereik van de gilden vielen.
Jan Wagenaar geeft een Iijst van bedrijfstakken die in zijn tijd (1765) buiten de
gilden vielen. Door ons op een wat andere wijze gerangschikt, komt het neer op
een aantal trafieken, met name van voedings- en genotmiddelen, de zeehandel
(voor zover niet in beurtvaart uitgeoefend), de groot- en een deel van de markthandel en veel vrije beroepen. Aangezien we - zoals gezegd - v66r 1859 niet over een
voIledige en betrouwbare beroepsstatistiek beschikken, hebben we de gegevens
van Wagenaar - ondanks de afstand van 94 jaar - daarmee vergeleken.43 Op deze
wijze proberen we te komen tot een antwoord op de vraag naar het voorkomen
van niet in gilden georganiseerde arbeid . Bij gebrek aan voldoende voorstudies zien
we nu af van de vrouwenarbeid (waarbij de globaal op 20.000 te schatten 44 dienst-

42. Voor al deze zaken zie uitvoeriger Van Eeghen, De gilden.
43. Jan Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten,
koophandel, gebouwen, kerkenstaat, scholen, schutterije, gilden en regeeringe beschreven d1.11 (reprint van de uitgave van 1765, Amsterdam, 1971172),414-427 (markten) en 431
(mindere nijverheden); Ad Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw (Zwolle, 1991), 29.
44. Lucassen, 'Female migrations', 85.
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boden vooral in aanmerking komen) en concentreren ons op de mannen in de grootste45 ongeorganiseerde sectoren. Dat zijn er zes.
De belangrijkste sectoren met een werkgelegenheid voor minstens vijfhonderd
mannen die volgens Wagenaar geen gilden zijn, zijn volgens ons dan de tabaksspinnerij, de suikerraffinaderij, de diamantindustrie, de brouwerij, de zeepziederij en de
katoendrukkerij. Ook de zeelieden vielen buiten het gildensysteem. Op het eerste
gezicht Iijkt met name de exportnijverheid dus geen ambachtsgilden gekend te hebben, zoals Barbour al suggereerde.
Ten aanzien van genoemde bedrijfstakken dienen we ons allereerst af te vragen hoeveel werkgelegenheid zij boden. Verder: wilde de betreffende tak al dan
niet graag een gilde; zo ja, werd dat dan geweigerd door het stadsbestuur? Waren
er bij het ontbreken van een gilde desondanks overheidsreglementen, met name
ten aanzien van arbeid? Organiseerden de werkgevers (of werknemers) zich op
een andere manier, met name ten opzichte van arbeiders? In welke mate was er
sprake van vrouwenarbeid, kinderarbeid of seizoenarbeid?
Tabaksspinnerijen46
De eerste vermelding van tabaksspinnen in Amsterdam dateert uit 1627 en die van
een daartoe benodigde pers uit 1635. Rond het midden van de eeuw is de betekenis
al zo groot dat vanaf 1652 Nederlandse werklieden-specialisten naar het buitenland werden gelokt. Deze industrie is voortgekomen uit de Portugees-joodse tabakshandel. Deze was hun toegestaan, zolang zij maar niet overgingen tot kleinhandel, zoals werd vastgesteld door het stadsbestuur naar aanleiding van conflicten
met christelijke tabakswinkeliers in 1629 en 1631. 47 Belangrijk was de stimulans in
de tweede helft van de eeuw door vanuit Hamburg gei"mmigreerde Portugese joden. Daar monopoliseerden zij het yak en wisten zij het af te schermen van de
christenen.

45. Als grens namen we minimaal500 personen. We gaan er verder van uit dat op 110.000
sedentaire mannen de volwassen beroepsbevolking ruw geschat uit 50.000 personen bestaat (vgl. Herman Diederiks, Een stad in verval, Amsterdam amstreeks 1800. demagrafisch, ecanamisch, ruimtelijk (Amsterdam, 1982), 143-147) en dat we ons in eerste instantie
niet moeten bekommeren om beroepsgroepen die minder dan een procent daarvan omvatten. Bij gebrek aan voorstudies op veel terreinen is het natuurlijk mogelijk dat we een of
enke1e sectoren met een belangrijke werkgelegenheid over het hoofd hebben gezien. Zo
vragen we ons bij voorbeeld af hoeveel mensen in de 31 Iijnbanen werkten die de stad in
1631 verhuurde (J .G. van Dillen, Brannen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het
gildewezen van Amsterdam dl.II (,s-Gravenhage, 1933), xxix). We hopen echter door flinke
marges in te bouwen toch op een realistisch resultaat uit te komen.
46. H.K. Roessingh, 1nlandse tabak. Expansie en cantractie van een handelsgewas in de
17e en 18e eeuw in Nederland (Wageningen, 1976),390-5,408-412,422-423 en 453-454.
47. Van Dillen, Brannen dl. II, 690-691.
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Volgens een Engels overzicht waren er in 1706 in Amsterdam 30 a40 spinnerijen
voor roltabak, waarvan de grootste wei 200 mensen in dienst had. De totale werkgelegenheid lOU meer dan 4.000 bedragen hebben, nog afgezien van vrouwen,
jongens en meisjes. Hiernaast waren er tien aanzienlijke en verder grote aantallen
kleine kerverijen, alsmede 40 grote perserijen (stelenpletterijen). Roessingh schat
de werkgelegenheid van al deze bedrijven op 3.000, waaronder een groot - zij het
onbekend - aantal vrouwen en kinderen. 4R Daarna zette een snelle achteruitgang
in en in 1751 waren er nog maar tien spinnerijen. 49 De teruggang lijkt dan wei
gestopt, want in 1800 worden er weer 19 bedrijven geteld. Diederiks, die meer
cijfers geeft voor het begin van de negentiende eeuw, benadrukt dat het veelal om
thuiswerk gaat en dat er soms maar voor 6 maanden per jaar werk was. De grootste spinnerij gaf in 1827 nog werk aan 70 mannen, vrouwen en kinderen. 50
Van publiekrechtelijke organisatie in deze qua werkgelegenheid gedurende een
eeuw zo belangrijke bedrijfstak is niets bekend. 5! Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen dat dit nauw verband houdt met het feit dat het hier om een sterk joodse
sector ging, waarmee het stadsbestuur zich zo min mogelijk inliet. 52

Suikerraffinaderijen 53
V66r 1596 waren er al suikerbakkerijen gevestigd in Amsterdam. In de eerste
helft van de zeventiende eeuw steeg hun aantal snel van drie in 1603 tot minimaal
24 in 1631,40 in 1650 en 60 in 1661. 54 Tot voor kort was weinig over de omvang
van de bedrijfstak in de daaropvolgende eeuw bekend 55 , maar de groei van de
werkgelegenheid heeft in ieder geval doorgezet en vanaf 1765 horen we weer over
meer dan 100 bedrijven, waarna vanaf de Franse tijd een langzame daling inzet.
De werkgelegenheid in deze tak van industrie is zeer behoorlijk: in 1765 hadden de
48. Roessingh, Inlandse tabak, 410-412 en 422-423 .
49. Roessingh, Inlandse tabak, 453-454.
50. Diederiks, Een stad in verval, 214-216. Voor oudere cijfers verwijst hij naar Roessingh.
51. Wagenaar, Amsterdam dl.II, 484 noemt aileen visitateurs voor arbitrage bij verkoop van
partijen tabak.
52. Vgl. Herbert I. Bloom, The economic activities of the jews ofAmsterdam in the seventeenth and eighteenth centuries (Williamsport PA, 1937), 60-64; Jonathan I. Israel, 'The
economic contribution of Dutch sephardi Jewry to Holland's Golden Age, 1595-1713', in:
Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983), 514 en 528.
53. 1.1. Reesse, De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813.
Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands hoofdzakelijk uit de archieven
verzameld en samengesteld (Haarlem, 1908); Gyorgy Novaky, 'On trade, production and
relations of production. The sugar refineries of seventeenth-century Amsterdam', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1997), 459-489.
54. Reesse, De suikerhandel, ix, xxxv en 107.
55. In de klassieke literatuur vinden we alleen de klachten over de problem en in de jaren
1666-1669 (Van Dillen, Bronnen dUll, 798-800; Reesse, De suikerhandel, xxvi) en 1681
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r i·:

I

Hoewel de suikerbakkers formeel lid waren van het grootkramersgilde en bovendien een
soort semi-gildestruktuur kenden vormden zij officieel geen gilde. Luyken beeldt hier de
buitenkant van een suikerraffinaderij af, waarbij te zien is dat het om een £link en als zodanig
goed herkenbaar bedrijf ging
(Tekening Jan Luyken, Amsterdams Historisch Museum)
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106 bedrijven maximaal 8 vaste knechts 56 en in 1806 hadden de 77 bedrijven meer
dan 500 werklieden in dienst (gemiddeld dus 6-7 per bedrijf).57 Was de werkgelegenheid in deze industrie op haar hoogtepunt dus minder belangrijk dan die in de
tabaksspinnerijen, haar levensduur was aanzienlijk langer en we mogen toch aannemen dat er in de goede jaren meer dan 1.000 arbeiders de kost konden verdienen.
Waarom dan in dit geval geen gilde? Aanvankelijk kan hebben meegespeeld dat
ook hier concurrentie tussen joden en christenen bestond. Maar slechts enkele
bedrijven warenjoods, in enkele gevallen maar voor korte tijd. 58 Hetjoodse ondernemerschap in deze sector had overigens wei veel voeten in aarde. Onder protest
van de christelijke fabrikanten werd in 1655 aan de gebroeders Pereira wei de
fabricage, maar niet de kleinhandel toegestaan. 59
Als dit probleem later kennelijk minder of niet meer speelt, komt er een merkwaardig proces op gang. Hoewel er geen suikerbakkersgilde werd opgericht in
Amsterdam, zien we dat in deze industrie een sterke mate van reglementering
ontstond, zowel ten aanzien van de kwaliteit van de productie, van de arbeidsverhoudingen als van de buitenlandse handel. 60 Het oudste voorbeeld van een pressiegroep van raffinadeurs is al bekend voor 163l. 61 In 1655, 1662, 1668, 1669 en 1681
voeren zij gezamenlijk en met succes acties om voor hun hinderlijke belastingen te
laten verlagen of af te schaffen. 62 Zo werd er sinds 1666/8 een officieus invoer-

(aldaar, xxxv). De Vries en van der Woude, Nederland 1500-1815,385 hebben op basis
hiervan een grote teruggang verondersteld. Novaky, 'On trade', 468-469 heeft onlangs
aannemelijk gemaakt dat de werkgelegenheid in de weliswaar in aantal teruggelopen grote
raffinaderijen toenam.
56. Wagenaar, Amsterdam dl.lI, 484.
57. Diederiks, Een stad in verval, 202. Novaky, 'On trade', 483 komt tot een schatting van
enkele tientallen arbeiders per bedrijf, waarbij de (meest Duitse) seizoenarbeiders waarschijnlijk zijn inbegrepen.
58. Reesse, De suikerhandel, 109-135 en 273-276; Israel, 'The economic contribution',
514; Bloom, The economic activities, 38-40.
59. Reesse, De suikerhandel, 127-130. De christenen redeneren dat bij de keur van 29
maart 1632 aan de joden aile poortersneringen verboden waren. De Pereira' s verdedigen
zich met het argument dat het hier sIechts om "koopmanschappen" ging, hetgeen door het
stadsbestuur geslikt werd. Voor joods-christelijke tegenstellingen zie Reesse, De suikerhandel, xii. Vgl. ook Roessing, Inlandse tabak, 395, die - voIgens ons niet correct - dit feit
in een adem noemt met de tabaksspinnerijen. AIs gebruikers van koperen gewichten waren
de suikerraffinadeurs-bazen ook lid van het grootkramersgilde (Van Eeghen, Inventarissen, 46).
60. Reesse, De suikerhandel, 140-144.
61. Novaky, 'On trade', 480.
62. Novaky, 'On trade', 481.
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verbod op geraffineerde suiker ingevoerd. 63 Vervolgens kwam in 1670 een uitvoerige keur tot stand ten aanzien van de arbeidsverhoudingen, vergelijkbaar met die
bij de hierna te behandelen brouwers (een knecht moet drie jaar als leerling gediend hebben).64 Tenslotte werd in 1704 in verb and met de kwaliteitscontrole het
college van de "geauthoriseerden" of "bloedfactors" ingesteld, waarvoor een contributie van f 1,50 per knecht werd geheven, een bepaling die in 1798 nog eens
bevestigd werd. 65 Deze traditie van corporatieve samenwerking blijkt zelfs nog in
1827 te bestaan, dus lang nadat de gilden waren afgeschaft.66
Is aanvankelijk de tegenstelling christenen-joden de reden geweest waarom in
deze belangrijke tak van industrie geen gilde tot stand kwam, later heeft dit kennelijk geen rol meer gespeeld en komt alsnog een soort pseudo-corporatieve struktuur tot stand die zelfs de Franse tijd weet te overleven.

Diamantnijve rheid
Deze industrie is vooral opgekomen als trafiek van Portugees-joodse handelaren
op India. 67 In het midden van de achttiende eeuw bood zij werkgelegenheid aan
600 gezinnen, maar vijftig jaar later waren dit er nog 200. 68

63. Meer in detail: Reesse, De suikerhandel, xx-xxvi . Vgl Van Dillen, Brannen dUll, 798-800
en Reesse, t.z.p., 235-238.
64. Tekst bij Hermanus Noordkerk, Handvesten ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam (Amsterdam, 1748), 1174 (keur van 6 november 1670).
65. Reesse, De suikerhandel, 233-234.
66. Opmerkelijk is dat aile 65 suikerraffinadeurs nog in 1827 gezamenlijk optreden . Zie
Diederiks, Een stad in verval, 213-214. Novaky, 'On trade', 485 legt overigens een heel
ander accent dan wij door op basis van veel van deze maatregelen (hij laat een aantal door
ons genoemde zaken weg) te concluderen: "Medieval methods to ensure profits were no
longer either in use or viable. Limitations in production in order to keep the price level high,
a strategy typicalfor guilds PUJL], was not possible because the sugar trade had no such
corporations" .
67. Wietske van Agtmaal, 'Het diamantvak in Amsterdam: van oudsher een joodse negotie' , in: Hetty Berg, Thera Wijsenbeek en Eric Fischer (red.), Venter, jabriqueur, jabrikant.
Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940 (Amsterdam, 1994),
114- 117. Hoewel van Dillen, Bronnen dU, xix en 685) er weI op wijst dat de christenslijpers
er eerder zijn dan de joodse.
68. Henri Heertje, De diamantbewerkers van Amsterdam (Amsterdam, 1936),21 zegt dat
600 gezinnen rond 1750 van diamantbewerking leven (ontleend aan Staat van fabrieken en
trafieken, 1808); Diederiks, Een stad in verval, 152 dateert, evenals E.E. Denekamp, Die
Amsterdamer Diamantindustrie (Heidelberg, 1895), 23 die 600 "voor 1787", naar GAA,
Nieuw stedelijk bestuur nr. 238a, duideJijk dezelfde bran. Heertje, t.z.p., 22. noemt het rekest
van 100 christelijke diamantbewerkers in 1748, gesteund door 38 niet-joodse juweliers, tot
oprichting van een gilde.
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In de eerste helft van de achttiende eeuw ontstond een overschot aan arbeid in
deze bedrijfstak doordat de aanvoer van ruwe diamant verminderde, met als gevolg dat 300 christelijke meesters weggeconcurreerd zouden zijn.69 Toen de christelijke meesters in 1748 verlofvroegen aan het stadsbestuur om een gilde te mogen
stichten, werd dit afgewezen. Het stadsbestuur verdacht de initiatiefnemers er
waarschijnlijk niet ten onrechte van zich op deze wijze prim air tegen de joodse
coUega's te richten. Hun voornaamste verwijt was, dat die te goedkoop en op
zondag werkten. Het voorgestelde gilde betekende een numerus clausus voor joden. De gevestigde joden moesten toch nog een proef afleggen in tegenstelling tot
de christelijke en ze werden geen lid, maar moesten wei contributie betalen. Een
toestemming zou ongetwijfeld onrust veroorzaken en deze werd daarom niet verleend. 70 Er kwam evenmin een alternatieve organisatie tot stand.
Brouwerijen
Van het begin van de zeventiende tot het midden van de achttiende eeuw telde
Amsterdam steeds tussen de vijftien en twintig brouwerijen, daarna Iiep het aantal
iets terug en in 1765 waren er nog maar dertien. 71 Aanvankelijk dachten wij op
basis van negentiende-eeuwse gegevens dat er meer dan 500 arbeiders werkzaam
waren, maar vol gens Yntema bedroeg in de achttiende eeuw het maximale aantal
arbeiders per brouwerij twintig .72 Het totaal voor Amsterdam zou dus voor de
zeventiende en achttiende eeuw geschommeld hebben tussen 300 en 400 arbeiders. Deze industrietak was niet aileen van belang voor de plaatselijke consumptie,
maar vooral ook voor het leveren van scheepsbier.73
De Amsterdamse brouwers moesten al vanaf eind vijftiende eeuw rekening houden met specifiek voor hen uitgevaardigde stedelijke reglementen, moesten er vanaf het begin van de zestiende eeuw een eed op zweren en traden vanaf het einde
van die eeuw gezamenlijk op, zoals blijkt uit hun petities. 74 Maar hun vrijwillige
samenwerking ging nog verder doordat zij als corporatie deelnamen aan de organi-

69. Vo1gens Godehard Lenzen, The history of diamond production and the diamond trade
(London, 1970), 127 bezorgen de broeders Bretschneider Amsterdam in 1735-1740 juist een
monopolie op de aanvoer van Braziliaanse ruwe diamant, maar Parijse juweliers monopoliseerden voortaan de markt voor geslepen. Amsterdamse slijpers zaten daartussen als 100nwerkers.
70. Van Eeghen, De gilden, 17-18. Zie ook L. Fuks, 'De liddische kroniek van Abraham
Chaim Braatbard (1740-1752)" in: laarboekAmstelodamum 48 (1956), 122-123.
71. Wagenaar, Amsterdam, dl.II, 478.
72. R.J. Yntema, The brewing industry in Holland, 1300-1800: A study in industrial
development (Ph.D. diss., Chicago, 1992), 177.
73. Van Dillen, Bronnen dl.II, xxvii voor de werkgelegenheid. Zie ook noot 79 over de
azijnmakerijen.
74. Van Dillen, Bronnen dl. 1,433-434,520 en 523-524.
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satie van de generale brouwers, waartoe ook grote steden als Haarlem, Leiden,
Rotterdam, Delft en Dordrecht - in de meeste gevallen vertegenwoordigd door
hun brouwersgilden - hoorden. 75 Kennelijk was dit verb and hun nog niet sterk
genoeg want tweemaal hebben zij tevergeefs geprobeerd een gilde te stichten (in
1690 en 1693). De overheid was echter tegen en een verplicht lidmaatschap kwam
nooit tot stand.7fi
Hoe zag hun organisatie er dan uit? Al in 1613 was er sprake van overlieden van
de brouwers en in 1651 van commissarissen van de nering, of deken en commissaris van het gilde. Zelfs werden sinds 1674 de hoofdlieden door de burgemeesters
benoemd uit een dubbeltal , opgemaakt door het college. 77 In 1699 proberen zij een
numerus clausus in te voeren in verband met de crisis .7R Niet aileen de kwaliteit
van het product, maar nadrukkelijk ook de controle van de knechten behoorde tot
de bezigheden van het Brouwerscollege. 79 Verder werd bepaald dat hun bier aileen vervoerd mocht worden door leden van het bierdragersgilde. Hoewel de brouwers dus nooit een echt gilde hadden , bereikten zij hun (corporatieve) doe I met
alternatieve middelen, en wei tot de opheffing van hun college in 1871.RO

Zeepziederijen
Tot het midden van de achttiende eeuw is het aantal zeepziederijen vrij constant
geweest. Van 1595 tot 1611 varierend van 13-17, door toepassing van een uitsterfschema tussen 1732 en 1744 van 12-14, waren er in 1749 nog 13 en in 1765 nog 12
bedrijven , om dan verder te zakken naar zeven in 1770.RI Het is niet helemaal
duidelijk hoe groot de werkgelegenheid in deze bedrijven was. Van Dillen noemt de
75. E.M.A. Timmer, De generale brouwers van Holland. Een bijdrage tot de geschiedenis
der brouwnering in Holland in de J7de, 18de en 19de eeuw (Haarlem, 1918); F.A. Schwartz,
'De Societeyt der Brouwers in de XVIIle eeuw ' , in: laarboek van het Genootschap Amstelodamum 38 (1941) 67-96.
76. Van Eeghen, Inventarissen, 127.
77. Van Eeghen,lnventarissen, 127-131.
78. Wagenaar, Amsterdam dl.II , 478.
79. Jan Lucassen, lan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continui"teit en discontinuileit in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen (Amsterdam, 1991),
11-14. We weten niet in hoeverre de azijnmakerijen (Diederiks, Een stad in verval, 208-210)
hier (gedeeltelijk) onder vallen. Het waren geen kleine bedrijven (circa 20
arbeiders ; voor 7 fabrieken zou dit circa 150 man betekenen) en ze leverden aan de loodwitmakerijen en katoendrukkerijen. De bloei van deze laatsten betekende dus ook veel werk
voor bierazijnmakers.
80. Yntema, hoofdstuk VII wijst ook nog op een ander interessant fenomeen, namelijk dat
in steden waar de brouwers wei in gilden verenigd waren de reglementering niet wezenlijk
verschilde van die in steden als Amsterdam waar in plaats van een gilde een college
bestond.
81. M.G. Emeis jr., Waar men 4 eeuwen om zeep ging. De Vergulde Hand 1554-1954
(Amsterdam, 1954), 12, 31 en 33; Van Dillen, Bronnen dl.II, xxviii-xxx.
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De zilversmeden maakten deel uit van het prestigieuze goud- en zilversmedengilde. Op
deze prent is een zilversmid bezig zilver in een mal te gieten. In zijn werkplaats zijn op de
achtergrond twee knechten aan het werk terwijl een leerjongen de blaasbalg bedient.
(Tekening Jan Luyken, Amsterdams Historisch Museum)
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zeepziederijen te klein voor een manufaktuur en schrijft dat er per bedrijf slechts
twee adrie knechten en hooguit enkele jongens werkzaam waren. Daar staat een
mededeling uit 1808 tegenover dat er "oudtijds" 22 bedrijven waren die ruim 400
mensen aan de kost hielpen.82
Of de zeepzieders ooit een gilde hebben willen oprichten is niet bekend. Wellicht
niet omdat de meesters al op een andere manier sterk georganiseerd waren in het
zogenaamde Zeepziederscollege.83 De oorsprong daarvan gaat terug tot de zeepkeur van 10 juli 1526 (met ampliaties in 1542, '43, '51, en '54) met bepalingen over
kwaliteit, keurmeesters en verpakking. AIle zeepzieders waren vanaf 1600 verplicht de halfjaarlijkse vergaderingen van het college bij te wonen. Dit college had
twee overlieden en daarnaast keurmeesters. 84 Vanaf 1700 kocht het college vrijgekomen bedrijven op om deze te ontmantelen, zodat het totale aantal in 1770 tot op
7 was uitgestorven. In 1751 bewerkstelligde het een verbod op de import van
groene zeep .85 In 1804 werd het college opgeheven, maar spoedig voor tien jaar
weer heropgericht. 86

Katoendrukkerijen
Deze industrietak (d.w.z. het bedrukken van katoen op de Oost-Indische manier, in
tegenstelling tot de blokdruk) nam een aanvang in Amsterdam in 1679. Op zich
was dit een zeer omvangrijke sector. In 1729 waren er 26 drukkersbazen met 500
knechts en in totaal 1.500 arbeiders ; omstreeks 1750 waren er in en buiten de stad
ruim 80 kleine en grote bedrijven aan de gang, georganiseerd als manufactuur.
Daarna liep hun aantal terugY
In verband met de vervuilende procedes hadden de meeste Amsterdamse katoendrukkers hun bedrijven buiten de stad aangelegd. Evenals de Haarlemmer blekerijen dwongen de vestigingsfactoren (schoon water en wei den voor het bleken)
daar bijna toe. Bij Amsterdam lag het gros onmiddellijk buiten de stadswallen langs
Overtoom en Amstel. 88

82. Diederiks, Een stad in verval, 198.
83. Archief in GAA Inventaris 189 (peri ode 1584-1812).
84. Emeis, De Vergulde Hand, 7-8 en 13 vv.
85. Wagenaar, Amsterdam dl.II, 486: 4 april 1751.
86. Emeis, De Vergulde Hand, 36-37.
87. Smit, De katoendrukkerij, 97-98 en 194. Vibeke Kingma, De opkomst en neergang van
de katoendrukkerijen in en rond Amsterdam 1700-1820 (Doctoraalscriptie Economische en
Sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam, 9 juli 1996). Vibeke Kingma bereidt een
artike1 voor over dit onderwerp voor de Textielhistorische Bijdragen 1998 . Wij danken haar
hartelijk voor inzage in haar doctoraa1scriptie. Ze meent dat er a1 vroeger in de eeuw circa 90
bedrijven hebben bestaan en wijst er ook op dat in de traditione1e tellingen de honderden
"schi1dersmeiden" verwaarloosd worden.
88. Smit, De katoendrukkerij, 52-54; vgl. Van Dillen, Bronnen dl.II, 659 .
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Het ligt dus voor de hand dat voor deze bedrijfstak buiten de wallen geen gilde
kon worden opgericht, zeker als men bedenkt dat het een seizoenbedrijf was dat in
de regel van maart tot oktober werkte en dan veel trekarbeiders van elders (waaronder Duitsers en Zwitsers) te werk stelde. R9 Er waren ook enkele joodse bedrijyen, waartegen in 1737 en 1745 een aantal Amsterdamse kooplieden aktie voerden. Deze leek in 1749 met succes te worden bekroond, maar na een protest op de
Dam van 400 christelijke katoendrukkersknechts die op joodse bedrijven werkten,
kreeg de schout opdracht, wat meer door de vingers te zien en de joodse katoendrukkers en hun knechts met rust te laten .9o
Des te opmerkelijker is het dat de organisatiegraad van deze bedrijfstak (in de
regel vennootschappen onder firma tot eind achttiende eeuw hier al de naamloze
vennootschap opkwam) vanaf het begin groot is geweest. Bij de eerste vermelding
in 1611 sluiten drie werkgevers al een kartelafspraak en reeds v66r het grote collectieve looncontract van 1729 moet er al een kartel hebben bestaan 91 , wellicht
voor het eerst naar aanleiding van de oudst gedokumenteerde arbeidsonrust in
deze sector in 1707.92 Het meest bekend is deze beroepsgroep vanwege zijn georganiseerd optreden bij arbeidsonrust in de eerste helft van de achttiende eeuw. 93 In
de tweede helft voerden de katoendrukkers veel gezamenlijke akties voor belastingverlaging, onder andere op brandstof.94 Evenals de niet als gilde georganiseerde
brouwers en zeepzieders kennen de katoendrukkers verplichtingen ten aanzien
van de vervoersgilden . Zo moeten zij lid worden van het slepersgilde als zij een
paard en slede willen houden .95

89. Zie Smit, De katoendrukkerij, 102-104, waar de grote overeenkomst met de blekerstrekarbeiders blijkt (zie Jan Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in
Europees perspektief, 1600-1900 (Gouda, 1984), 105-109. Vgl. voor de aanwezigheid van
buitenlanders ook R. Dekker, 'De staking van de Amsterdamse katoendrukkersknechts in
1744', in: Textielhistorische bijdragen 26 (1986), 24-38.
90. Smit, De katoendrukkerij, Bijlage XXII, 270-271 en L. Fuks, 'De liddische kroniek',
122-128.
91. Van Dillen, Bronnen dUll, 571; Smit, De katoendrukkerij, 93 noot 38. Voor pogingen

van een aantal katoendrukkerspatroons om bij keur de verplichting tot het sluiten van
individuele in plaats van kollektieve contracten vast te 1eggen zie aldaar, 264-265.
92. Kingma, De opkomst, 16-17: "In een attestatie uit 1707 is sprake van een samenkomst
van drukkersknechts, waarbij twee van hen een stok waaraan een versierde kroon en drie
zilveren lepels hingen met zich meedroegen. Ene Jan Gillisz. rukte de lepels van de kroon en
stak ze in zijn zak, maar ze werden hem weer afgenomen door Dirk Vogelenzang. Een en
ander 1eidde tot een grote, verwarde vechtpartij, waar uiteindelijk een groot aantal knechts
bij betrokken was."
93. Dekker 'De staking', 24-37; Smit, De katoendrukkerij, 131 , 143 en 272-277.
94. Smit, De katoendrukkerij, 151-152.
95. Wagenaar, Amsterdam dl.lI, 475 en 489; zie Smit, De katoendrukkerij, 99-10 I.
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Welke takken van meer dan 500 personen hebben we nu nog over het hoofd gezien? Afgezien van de door Wagenaar genoemde kleinere economische sectoren,
misschien vooral een aantal nergens bij ingedeelde losse arbeiders. Zij kwamen op
aile mogelijke manieren aan de kost. Zo schrijft hij: "En onder de geringsten heeft
men 'er veelen, die ook in geene Gilden zyn, en meest allen, of aan hunne wooningen, of langs de straaten, uitventen 't gene zy, op de Markten of elders, hebben
ingekogt; gelyk dagelyks, in grooten overvloed, omtrent eenige soorten van visch,
groente, fruiten, bloemen, turf, hout, stroo, zand en andere waaren geschiedt".96
Hun aantal is moeilijk in te schatten; ten tijde van de Republiek betrof het misschien circa 1.000 Amsterdammers .97
Bij de Amsterdamse bevolkingsaantallen is het meest vlottende deel, de zeelui
(afgezien van officieren en onderofficieren) waarschijnlijk altijd aanzienlijk onderschat vanwege het hoge aantaI ongehuwden (vooraI op de intercontinentale vaarten), het hoge aantaI niet in Amsterdam geborenen en vanwege de hoge sterftecijfers voor hen die naar de tropen voeren. Er zijn echter goede redenen om toch
deze economische sector geheel tot de Amsterdamse arbeidsmarkt te rekenen.
We hebben dan ook in onze conclusie over de mate van al dan niet gilde-gebondenheid een altematieve opstelling gemaakt, uitgaande van - zeer ruw geschat - 10.000
niet-sedentaire zeelieden op Amsterdamse schepen buiten de officieren en onderofficieren en de belangrijke weI in gilden georganiseerde lokale scheepvaart en
beurtvaart (zie tabel 2).
Tellen wij aile in deze paragraaf besproken sectoren op, dan komen we op circa
15 % niet in gilden georganiseerden .9R Hoewel het aantal gildenleden ongeveer een
kwart van de totale vaste mannelijke beroepsbevolking zal hebben uitgemaakt 99 ,
mogen we dus kennelijk niet gemakshalve concluderen dat driekwart van de arbeidsmarkt buiten het bereik van de gilden vie!.
96. Wagenaar,AmsterdamdI.II,431.
97. Vooral omdat niet bekend is in hoeverre bij de reconstructie van de bevolkingsaantallen rekening gehouden is met losse arbeiders. Om een idee te geven: Knotter, Economische
transformatie, 29 berekent hun aantal in 1859 op 5,25 per 1.000 inwoners (een tiende van
het aantal dienstboden).
98. Tabaksspinnerijen 2-6%, suikerraffinaderijen 2%, diamantnijverheid 1-2%, brouwerijen
0,5-1 %, zeepziederijen 0,5-1 %, katoendrukkerijen 0,5% en losse arbeiders 2%. In totaal dus
9-15%. We houden dit hoogste percentage aan, omdat we ook nog rekening moeten houden met meer dan 1.500 kooplieden en hun personeel, meer dan 700 ambtenaren en enkele
duizenden niet bij gilden in te del en overigen, dit alles volgens de quotisatie van 1742. Zie
W.F.H. Oldewelt, (red.), Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar
17422 dIn. (Amsterdam, 1945).
99. Schatting Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 152-157 met ons commentaar (Lourens en Lucassen, 'Ambachtsgilden', 52-53); zie verder bijlage 2. Daarbij moeten we weI
bedenken dat er dubbellidmaatschappen voorkwamen (zie Smit, De katoendrukkerij, 100101, o.m. naar Wagenaar, Amsterdam dl.II, 475) Het is daarbij weer de vraag of dit echte
lidmaatschappen of slechts "gildekopers" betreft, ja zelfs in hoeverre deze verplicht waren,
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Evenmin kunnen we Barbour bijvallen in de opvatting dat die - verondersteldedriekwart dan juist de typische exportindustrie zou omvatten, dit in tegenstelling tot
het kwart dat - georganiseerd in gilden - voor de plaatselijke markt zou werken.
Alvorens hier dieper op in te gaan willen we hier benadrukken dat het bij de huidige
stand van het onderzoek niet gemakkelijk is om een duidelijk onderscheid te maken
tussen dat deel van de plaatselijke nijverheid dat voor de export en voor de plaatselijke markt produceerde. Over de Amsterdamse handelsstatistiek tijdens de Gouden Eeuw is namelijk niet veel bekend lOO , maar bovendien is uit de schaarse gegeyens die er zijn niet zonder meer op te maken welk deel van de handelsstroom in
Amsterdam een verdere bewerking onderging. Natuurlijk kan men veilig stellen
dat de bakkers, verenigd in een gilde, voornamelijk voor de plaatselijke markt produceerden en dat de diamantnijverheid, die zoals we zagen geen gilde kende, met
name op de export was gericht. Veel moeilijker echter is het dergelijke uitspraken
te doen over boekdrukkers, goudsmeden of kunstschilders.
Nu we, naast een schatting van het aantal gildenleden, tenslotte ook in staat zijn
een eerste voorzichtige benadering van de niet-gildengebonden Amsterdamse
beroepsbeoefenaars te geven, kunnen we als resultaat hiervan het aantal knechten
berekenen dat bij gildenmeesters in dienst moet zijn geweest (zie tabel 2). De
uitkomst impliceert dat er gemiddeld circa drie knechten en leerjongens per meester voorkwamen , een uitkomst die niet bij voorbaat hoeft te worden afgewezen. 101
Het resultaat laat zien dat de gilden het mannelijk deel van de beroepsbevolking
domineerden. Afhankelijk van de omstandigheid of we matrozen wei of niet meetellen, wordt 70-85% door hen bestreken.
Tabel 2. De mate waarin de Amsterdamse gilden greep hadden op de manne-

lijke beroepsbevolking circa 1700 102
Zonder zeelui
Inclusief zeelui
op Amsterdamse schepen
Leden van gilden
Knechten van gildenmeesters
Buiten de gilden

12.500
30.000
7.500
50.000

25%
60%
15%
100%

12.500
30.000
17.500
60.000

20%
50%
30%
100%

lOals in het geval van Iichterlieden / korendragers, kramers / pel tiers, vleeshouwers / slepers, katoendrukkers / slepers.
100. H. Brugmans, 'Statistiek van den in- uit- en doorvoer van Amsterdam, 1 october 166730 september 1668', in: Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap 19
(1898), 125-183.
101. Vergelijk de enige data die we hebben over de bedrijfsgrootte in de Amsterdamse
nijverheid: aan het begin van de negentiende eeuw werkte maximaal40% van de mannelijke
beroepsbevolking van circa 50.000 personen in de nijverheid (Diederiks, Een stad in ver-
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Diamantslijpers waren niet in een gilde verenigd in verband met de sterke joodse aanwezigheid in dit yak. De christelijke slijpers beschuldigden in 1749 de joodse ervan ook veel
kinderen aan de mol ens te zetten om het yak te leren. Op deze prent zijn geen kinderen
afgebeeld, maar van de vijfpersonen in deze werkplaats zijn er toch twee vrouwen, waarvan er een het zware wiel moet draaien.
(Tekening Jan Luyken, Amsterdams Historisch Museum)
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De sectoren die niet in gilden georganiseerd waren, waren ofwei geconcentreerd
in joodse buurten (zoals de tabaksspinnerijen en ten dele ook de diamantnijverheid)
en konden daardoor binnen het normenstelsel van het ancien regime kennelijk niet
als zodanig georganiseerd worden; ofwei zij waren in sterke mate seizoenafhankelijk en gelegen buiten de stadswallen, zoals de katoendrukkerijen; ofzij waren georganiseerd in semi-gilden, zoals met name de bierbrouwerijen, de zeepziederijen
en in zekere zin ook de suikerraffinaderijen.
Kortom, de gildenorganisatie binnen deze handelskapitalische of modern economische stad kwam niet aileen veel voor en breidde zich ook sterk uit, maar kan in
aile opzichten als de organisatorische norm worden gezien met enkele - begrijpelijke en niet op economische beginselen gebaseerde - uitzonderingen. Dat deze
uitzonderingen in de richting van exportindustrie Iijken te wijzen is in zoverre toeval
omdat in enkele belangrijke gevallen de intermediaire factor van de joodse deelname een rol speelde, met name door de prominente plaats van Portugees-joodse
handelaren in de Atlantische handel.
Het voorkomen van andere, verwante organisatievormen dan de gilden in het
geval van de brouwers, de zeepzieders en de suikerraffinadeurs heeft nog een
andere implicatie. Het geeft namelijk aan dat niet aileen de werkgevers zelf geinteresseerd zijn in samenwerking (soms zelfs meer dan de stad lief is), maar ook dat
de stad een sterke greep op het bedrijfsleven en met name ook op de arbeidsverhoudingen wil hebben. In dat verband zijn interstedelijke samenwerkingsverbanden (zoals de "droogscheerderssynode", de organisatie van lakenkopers en de "generale brouwers") van belang , maar vooral ook de door de schepenen van
Amsterdam per bedrijfstak samengestelde commissies van "goede mannen", waarvan voor 1698, 1704, 1710 en 1716 (hun zittingstijd was 6 jaar) registers bewaard
gebleven zijn.103
We kunnen nu de volgende stap zetten in ons onderzoek naar de relatie tussen
het handelskapitalisme en het voorkomen van ambachtsgilden. Nu we weten dat
beide fenomenen hand in hand gingen, kunnen we de twee manieren waarop amval, 145-147), m.a.w. circa 20.000 personen, verdeeld over circa 5.000 bedrijven (D. Damsma,
1.M.M. de Meere en L. Noordegraaf, Statistieken van de Nederlandse nijverheid in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Supplement (,s-Gravenhage, 1979), 482-487) . Dit wil
zeggen dat in een gemiddeld Amsterdams nijverheidsbedrijf aan het begin van de negentiende eeuw behalve de baas nog drie andere mannen werkten. Vgl. ook Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 225 noot 28.
102. Voor de gildenleden hebben we de vrouwen van het totaal van Bijlage 1 bij dit artikel
afgetrokken. Het lijkt niet overdreven om van de 50.000 a60.000 zeelieden op Nederlandse
schepen rond 1700 (zie 1.R. Bruyn, 'Zeevarenden', in: Maritieme geschiedenis der NederLanden d1.3 (Bussum, 1977), 147) er 10.000 aan Amsterdamse schepen toe te bedelen. Voor
de mannen buiten de gilden zie dit artikel; het aantal knechten in dienst bij gildenmeesters
is de resultante van deze berekening.
103. Smit, De katoendrukkeri}, 131-132.
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bachtsgilden in theorie een negatieve invloed konden uitoefenen op economische
groei en vernieuwing nader gaan bestuderen . De eerste manier is een zodanig
restrictief toelatingsbeleid dat talentvolle potentiele led en worden afgeschrikt en
zich zich niet kunnen ontplooien, dan wei elders hun heil zoeken , zoals de gebroeders De la Court al vreesden. 104 De tweede manier is een beperking van nieuwe
initiatieven, niet zozeer door een restrictief toelatingsbeleid, maar door het fnuiken
van innovatieve plannen of plannen tot uitbreiding van reeds toegelaten leden. In
het kader van dit artikel kunnen we aileen de eerstgenoemde manier bespreken.
De tweede zal pas na een volledige inventarisatie van aile gildebepalingen degelijk
kunnen worden onderzocht.

4.

Insluiting en uitsluiting van nieuwe giidenieden lO5

Hoe restrictief was het toelatingsbeleid? De Amsterdamse gilden maakten op vele
manieren onderscheid bij toelating tot het gil de. Meesterszonen hadden een streepje voor op overige Amsterdammers; Amsterdammers op niet-Amsterdammers;
mannen meer dan een streepje voor op vrouwen; iets wat in nog sterkere mate
gold voor christenen op joden. We zullen deze vormen van onderscheid hier kort
uitwerken voor zover het de formele regels betreft. We sluiten niet uit dat de praktijk anders was, maar daarnaar is nog te weinig systematisch onderzoek gedaan.

Meesterszonen en overige Amsterdammers
In Amsterdamse gilden, zoals overigens ook in andere steden, werd bij de toelatingseisen voor het meesterschap vaak onderscheid gemaakt tussen zonen van
meesters en overige aspiranten. We kunnen dit illustreren aan de hand van het
laatste in Amsterdam opgerichte ambachtsgilde, dat van de spek- en varkensslagers. In 1751 kregen de varkensslagers na minstens vier jaar touwtrekken over de
hoogte van het entreegeld en de jaarlijkse contributie verlof zich af te scheiden van
de vleeshouwers. De nieuwbakken organisatie bepaalde dat het inschrijvingsgeld
voor de meesters die zich van de vleeshouwers hadden afgescheiden zes gulden
bedroeg. In het vervolg zouden meesterszonen als entree geld voor het meesterschap f 5,- betalen, maar overige poorters f 25,-. Voor niet-geboren Amsterdammers was het maar liefst f 50,-. Ook bij de knechten vinden we dit onderscheid. Zij
moesten een gulden inschrijvingsgeld betalen, met uitzondering van meesterszonen.
Die werden gratis als knecht ingeschreven.
104. Lucassen, . Het Wei varen ' , 14. We laten de andere monopolies die hij verwerpelij k
achtte, lOals de Verenigde Oostindische Compagnie, buiten beschouwing.
105 . Dit en het volgende hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een Database die we op
het IISG gemaakt hebben van Amsterdamse gildenbepalingen. Omwille van de kortheid en
vanwege het feit dat zij in de regel gemakkelijk in de relevante literatuur (bij voorbeeld in
Noordkerk) zijn na te slaan, zien we af van een uitvoerige annotatie.
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De leden van het nieuwe gilde vonden met dit onderscheid niets nieuws uit. Het
vleeshouwersgilde waar zij zich van afscheidden en het Sint Pietersgilde dat daaraan weer ten grondslag lag, kenden allang een vergelijkbaar systeem. Vanaf 1463
werd daar het poorterschap voor meesters verplicht gesteld en in 1582 horen we
voor het eerst dat er onderscheid gemaakt wordt naar de herkomst van de poorters. Een meesterzoon betaalde toen f 2,- entreegeld, een geboren of behuwd
poorter (d.w.z. een vreemdeling die getrouwd was met een poortersdochter) f 4,en iemand die nog geen zeven jaar poorter was f 6,-. Een ander voorbeeld: het
korenmolenaars- of Sint Victorsgilde bepaalde in 1579 het entree geld voor meesterszonen op f 2,-, voor poorterszonen of met poortersdochters getrouwden op f 3,en voor vreemden op f 6,- . Vanaf 1644 vroeg men van burgers f 12,50 en van
vreemdelingen f 16,50. Bij de bakkers wordt in 1630 eenzelfde entree vastgesteld
voor meesterszonen en -schoonzonen.
Een ander voordeel voor meesterszonen kon een kortere leertijd zijn. Een knecht
van het peltiers- of bontwerkersgilde kon - zo werd in 1785 bepaald - als hij zoon
van een meester was al na drie jaar de proef afleggen, terwijl anderen er een jaar
langer over moesten doen. Soms werden meesterszonen zelfs geheel vrijgesteld
van leerjaren, zoals bij de hoedenmakers in 1740.

Amsterdammers en niet-Amsterdammers
Bij de vleeshouwers en de korenmolenaars zagen we al dat zij bij de entreegelden
ook differentieerden naar binnen en buiten Amsterdam geborenen. Dat onderscheid komt ook in de meeste andere gilden voor, misschien het vroegst in het Sint
Nicolaasgilde in 1475.106 Soms wordt nog verder gedifferentieerd, bijvoorbeeld in
het in 1693 van de bakkers afgescheiden koek- , beschuit- en pasteibakkersgilde
dat in 1749 de volgende hoge entreegelden vaststelt: f 175,- voor een vreemdeling
(d.w.z. iemand die niet in Amsterdam geboren is), f 100,- voor een ingeboren zoon
van een vreemdeling (wij zouden nu zeggen een tweede-generatie immigrant), f 75,voor een poorterszoon en f 50,- voor een meesterszoon.
Het kan ook nog uitmaken waar een vreemdeling vandaan komt. De lakenbereiders stellen tenminste in 1633 de eis dat een vreemde meester na betaling van het
dubbele entreegeld wordt toegelaten tot het gilde mits een Amsterdammer in de
plaats waar hij vandaan komt "oock mach genieten gelycke vryheyd" .107 Hier wordt
dus het wederkerigheidsbeginsel toegepast. Het is overigens sowieso een pre voor
een knecht om in een andere stad zijn yak geleerd te hebben, want dorpen worden
in dat opzicht niet hoog aangeslagen. In 1562 bepalen de schoenmakers de leertijd
op twee jaar, mits genoten in een "besloten stad". In positieve zin werd onderscheid gemaakt naar herkomst in het geval van de Hugenoten die aanvankelijk
gratis lid konden worden van de gilden.
106. Joh.C. Breen , Rechtsbrannen der stadAmsterdam ('s-Gravenhage, 1902),97.
107. Van Dillen, Brannen dl.III, 28-29 .
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Men kan zich afvragen wat de betekenis is geweest van de discriminatie van
immigranten, waar Amsterdam als geen andere stad van hen afhankelijk was. In
vergelijking met het buitenland waren de opgeworpen drempels echter nog laag. In
de regel betaalden niet-Amsterdammers twee keer zoveel als Amsterdammers.
Het tarief voor deze "normale" leden stond ruwweg gelijk aan de verdiensten van
een maand of zelfs minder. Dit in scherp contrast tot andere landen als Frankrijk en
Duitsland waar dit kon oplopen tot enkele jaarlonen. IOR Voeg hierbij de relatief
korte leertijd en de in het algemeen vriendelijke armenwetgeving en men overdrijft
niet door het Amsterdamse gildenwezen te karakteriseren als inclusief ten aanzien
van migranten en buitenlanders.

Mannen en vrouwen
Vee I ernstiger was de discriminatie van vrouwen. Hoewel gilden die alleen handel
dreven hen accepteerden als volle leden (bijvoorbeeld het glas - , kannen- en aardewerkverkopersgilde), legden de meeste organisaties - met name in die sectoren
waar vrouwen belangrijk waren, bijvoorbeeld in de kleermakerij - hun een speciale
status op. Zo kende het kleermakersgilde een afzonderlijke afdeling voor wollenaaisters . Zij mochten geen mannenkleren maken en kenden een eigen proef, afgenomen door eigen proefvrouwen. I09 De turfdragers kenden afzonderlijke afdelingen voor turfraapsters en turfvulsters, ieder onder leiding van een eigen "moeder"
en ieder met een eigen bus. Dat betekende enerzijds dat het volwaardige lidmaatschap hen ontzegd bleef, maar dat anderzijds hun lonen en productie onder controIe van het gilde bleven. De meeste gilden kenden echter geen vrouwelijke leden.
Soms kunnen we het begin van de uitsluiting nagaan, bijvoorbeeld bij het al meermaals genoemde Sint Pietersgilde. Dat bepaalde in 1502 dat voortaan gehuwde
noch ongehuwde vrouwen werden toegelaten "mar zal die neringhe van dien alleen
gedaen worden by manspersonen, als men dat in allen gueden steden gebrukende
is'' .IIO Meestal is zo ' n moment echter niet aanwijsbaar en komen zij gewoonweg
vanaf de oprichting niet voor een lidmaatschap in aanmerking. Wei mogen in de
regel weduwen de zaak van hun man voortzetten met een meesterknecht, althans
zo lang zij niet hertrouwen.
Christenen en joden
Hoewel soms ook katholieke nieuwkomers werden gediscrimineerd, vooral in steden in het oosten van het land (bijvoorbeeld in Nijrnegen en Zwolle), waren de
gilden in religieuze zaken meestal neutraal, met een belangrijke uitzondering: de
108. Maar ook tussen Parijs en Lille bestonden weer grote verschillen. Zie Gail Bossenga,
The politics of privilege. Old regime and revolution in Litle (Cambridge etc, 1991).
109. Van Dillen, Bronnen dl.I, 123 en 404; d1.II, 463.
110. Breen, Rechtsbronnen, 387. Voor beperkingen in 1530 op vrouwenarbeid bij de bakkers
zie Van Dillen, Bronnen dl.I, 88.
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De loodgieters maakten dee I uit van het metselaarsgilde. Hier is een meester op karwei
afgebeeld, staande op een ladder terwijl hij aanwijzingen van de opdrachtgeefster ontvangt. Zijn knecht blaast het vuur aan.
(Tekening Jan Luyken, Amsterdams Historisch Museum)
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joden werden nooit op voet van gelijkheid behandeld. Sommige steden weigerden
zelfs het vestigingsrecht aan joden, zoals Delft, Schiedam, Utrecht, Gouda, Deventer en Zutphen. Maar zelfs als zij joden als inwoners toelieten, zoals met name
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, dan nog waren aIle of bijna aIle gilden voor
hen gesloten. In Amsterdam accepteerden drie van de in totaal 52 gilden een beperkt aantal joodse leden en dat meestal ook nog op voorwaarden: de chirurgijns,
de makelaars en de boekverkopers. 111 In sommige gevallen kon men wei joden
weigeren als lid, maar moest men toch een oplossing vinden voor hun aanwezigheid. Het al meermaals genoemde vleeshouwersgilde kon er natuurlijk niet omheen in verband met de joodse spijswetten. Al in 1617 wordt er een contract gesloten tussen eenjoodse geldschieter en een slager over de distributie van vlees onder
de Portugese natie en nog geen twee jaar later is er al sprake van een "Portugese
ofte Joden-slachter" met kennelijk een Hoogduitse knecht.ll2 Later worden er
Portugese en Hoogduitse joodse vleeshallen toegestaan.
In de tweede helft van de achttiende eeuw werden steeds meer ambachtsgilden
soepeler in de praktijk, maar pas de emancipatie van de joden in 1796 maakte een
einde aan deze vormen van structurele discriminatie. De doodsklok voor de gilden
zou echter spoedig daarna luiden.

Hoe wordt men gildenmeester?
We berekenden hiervoor dat er in Amsterdam gemiddeld per meester een stuk of
drie knechts (incIusief een of twee oudere leerlingen) konden worden geteld. Achter dat gemiddelde gaan grotere bedrijven - vooral trafieken - met meer, soms
tientallen knechten schuil en dus noodzakelijkerwijs ook vee I meesters met maar
een of twee knechten . Dat laatste zal eerder het geval zijn geweest bij de 412
broodbakkers of de 881 kleermakers uit de telling van 1688. 11 3 Maar ook bij deze
sectoren, met in het algemeen kleine meesters, waren er weer uitschieters met
grotere bedrijven" 4 , wat inhoudt dat er ook wei meesters geweest zullen zijn zonder hulp van buiten het gezin.
De kleine meesters zonder knechten en leerlingen hoeven niet noodzakelijkerwijs
aIleen gewerkt te hebben, maar kunnen zijn bijgestaan door vrouw en kinderen. 115
Ook de combinatie van familielid en knecht zal zeker zijn voorgekomen. Zoals we
111. Onder andere Bloom, The economic activities, 66-69. Voor een levendig beeld van de
verhouding tussen joden en giJde in de jaren 1745- 1749 zie Fuks, ' De Jiddische kroniek',
121-128 en 152- 159.
112. Van Dillen, Brannen dl.II, 245 en 327.
113 . Zie bijlage 2. V gl. de 1.40011 1.500 kleermakersknechten in 1796 (Van Eeghen, De
gilden, 48).
114. Voor de kleermakers zie bijvoorbeeld Van Eeghen, De gilden, 54-55.
115. Van Eeghen, De gilden, 54 met een rechtstreekse verwijzing naar een prent van Luyken.
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zagen bestonden vrijweI in ieder gilde afzonderIijke tarieven voor meesterszonen.
Vee I vaders zuHen hun zoon bij een collega in dienst hebben gedaan, anderen zullen
hun eigen zoon opgeleid hebben. Had men geen kinderen en vooral geen zoon in de
zaak, dan kon men ook een wees aannemen. Men kon ze betrekken van de diaconieweeshuizen of van het algemene aalmoezeniersweeshuis. In die gevallen werden dikwijIs forme Ie contracten afgesIoten . Het WaIenweeshuis beschikte zeIfs
over voorgedrukte formulieren. 116
De numerieke verhouding tussen vreemde knechten en famiIiegebonden knechten dan wei weeskinderen kennen we in het algemeen niet. Voor de meerderheid
van de kleinere ambachtslieden zal het misschien wei zo zijn dat deze het gilde in
de eerste plaats gebruikten om hun familiebedrijf te beschermen. Moesten zij een
beroep doen op buitenstaanders en kwamen wezen niet in aanmerking, dan zagen
zij uit naar personen uit de wijdere familiekring of vreemden.
Vooraf dient te worden gesteld dat er daarbij in principe geen verschil bestond in
de opIeidingspraktijken binnen en buiten het gilde. In het Iaatste gevaI bestonden er
hoogstens nadere bepalingen ten aanzien van wat algemeen gebruikeIijk was: in de
regel vonden mondelinge afspraken plaats tussen de meester en de leeriing of
knecht, dan wei diens wetteIijke vertegenwoordigers (bijvoorbeeld een weeshuismeester) over de duur, de te betalen, dan wei te ontvangen gelden, de te genieten
kleding, kost en inwoning en het te verrichten werk, dan wei het te genieten onderricht. Het contract mag dan in de regel niet op schrift zijn gesteld, juist daarom zoals het passement- en lintwerkersgilde in 1650 constateerde - was het noodzakeIijk leerjongens ter gildenkamer te registreren.
Wat komen we in de gildenreglementen tegen over het pad dat idealiter moest
voeren van leeriing tot meester? Bij de gilden waarvoor dit pad bestond (dus voor
de meeste, uitgezonderd de kooplieden en stadswerkers) in principe steeds hetzelfde. De belangrijkste bepaling op dit punt was waarschijnlijk het maximaal aantal
leerlingen en knechten dat een meester tegeIijkertijd mocht hebben. Vervolgens
wordt soms de duur van de leertijd vastgesteld. Maar dan zijn we er ook wei zo'n
beetje, afgezien van de bepalingen ten aanzien van de officiele overgang van knecht
naar meester en in een enkel geval ook van leerIing naar knecht. Een knechtsproef
wordt bij voorbeeld vermeId bij de Iakenbereiders in 1548 waar een knecht die van
elders komt pas na het succesvol afleggen daarvan geld kan gaan verdienen. ll7 In
1661 wordt deze bepaling in zoverre verzacht dat het overIeggen van een schrifteIijk bewijs dat dit elders al geschied is voldoende is. In aile andere gevaHen moeten
ze een dubbele proef doen mits zij kunnen aantonen dat ze er twee leerjaren op
hebben zitten.

116. Van Eeghen, De gilden, 46.
117. Van Dillen, Bronnen dU, 187. Ook een scheepmakersknecht moet eerst een volwaardig

loon verdienen.
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De overgang van knecht naar meester daarentegen is altijd zwaar gemarkeerd.
Niet aileen financieel door het betalen van het entreegeld waar we bij stil stonden,
maar bijna steeds ook door het afleggen van een proef waarbij ook de minimaal
daartoe benodigde leertijd - meestal twee adrie jaar - reglementair wordt vastgelegd. Soms wordt er een onderscheid gemaakt naar leeftijd om de leertijd te bepalen. Zo stellen de zijdereders in 1663 vast dat knechten beneden de achttien jaar
drie jaar als leerling gewerkt moeten hebben en daarbij een stuk moeten hebben
voltooid, maar daarboven is een jaar werkzaamheid al voldoende. IIR

5. Conclusie
De betekenis van de gilden in Amsterdam tijdens de Republiek kan moeilijk worden overschat. Het overgrote dee I van de mannelijke beroepsbevolking had er mee
te maken. Direct als lid of indirect als knecht dan wei als betaalplichtige, of als
beunhaas, waarbij men steeds op zijn hoede moest zijn om niet betrapt te worden.
In die economische sectoren waar geen gilden bestonden waren bijna zonder uitzondering andere vormen van reglementering en onderlinge organisatie in zwang,
soms bijna als pseudo-gilden op te vatten.
Met behulp van hun gilde trachtten de meesters hun belangen te behartigen, in de
eerste plaats door de toe gang ertoe te controleren. De familie van de meester (of
van de stadswerker) stond daarbij centraal. Dat verklaart het bemoeilijken van de
toegang voor andere stadgenoten (met name vrouwen) en van vreemdelingen. De
discriminatie van joden ging daarbij het verst, vee I verder dan die van vreemdelingen.
Zonen van vreemdelingen kwamen uiteindelijk immers in dezelfde positie als andere
Amsterdammers (als de eerste generatie hier al niet in was geslaagd door de betaling
van enkele week- of maandlonen of door een meestersweduwe te huwen).
Het belang van deze conclusie moet niet onderschat worden, aangezien de immigranten dermate cruciaal waren voor het functioneren en voortIeven van de stad.
Men kan de gildenreglementering dus ook interpreteren als een monopolistische
beschermingsconstructie, niet aileen van autochtone mannelijke christelijke inwoners, maar ook van dito succesvolle eerste- en tweede-generatie-imrnigranten, gericht
tegen steeds weer nieuwe indringers van allerlei slag.
Onze tweede conclusie Iigt in het verlengde van de eerste. Het dynamisch karakter van Amsterdam tijdens de RepubJiek, onder meer tot uiting komend in de
sterke immigratie, verstond zich klaarblijkelijk goed met een sterk systeem van
economische reglementering, in het bijzonder in de vorm van gilden. Hoe dit mogelijk was is een vraag die vervolgens in een nadere studie van het functioneren van
gilden in theorie en praktijk aan de orde moet komen, zoals we hierboven al stelden. Gezien de stand van de discussie over buitenlandse steden lijkt daarbij de
118. Wagenaar, Amsterdam dl.II, 487.
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meer pessimistische interpretatie van Israel, die in dezen een tegenstelling suggereert tussen de zestiende eeuw en de eeuwen daarna l19 , op dit moment minder
waarschijnlijk dan de teneur van De Vries en Van der Woude l20 , die de oplossing
zoeken in de aard van de stedelijke economische politiek zonder dit diepgaand uit te
werken. Inspirerende voorbeelden voor zo'n studie zijn te vinden in die van Mackenney over Venetie, Rappoport en Archer over Londen, Bossenga over Lille en
ook Braun over Geneve. 121 In een dergelijk vervolgonderzoek zullen de gildereglementen en hun toepassing onderzocht moeten worden op hun effect op de nijverheid en handel van Amsterdam: hoe konden ze in het algemeen tegelijkertijd de
belangen van de groep beschermen zonder nadelig te werken op de economie als
geheel? En dit roept weer de meer algemene vraag op naar de plaats van de
ambachtsgilden binnen het handelskapitalisme of, zo men wil, de eerste ronde van
economische groei. Dar zij hierin een plaats hadden, mag inmiddels bewezen worden geacht.

119. Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic: its rise, greatness andfall, 1477-1806
(Oxford, 1995), 119-121 resp. 615,633,1014-1015 en 1076.
120. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815,202,252-253,673-675, en 739-740.
121. Mackenney, Tradesmen and traders; Archer, The pursuit; Bossenga, The politics of
privilege, hoofdstuk 6; Rudolf Braun, Das ausgehende Ancien Regime in der Schweiz.
Aufrij3 einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 18. lahrhunderts (GottingenlZiirich,
1984),114-122.
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Het gilde van de boek-, kunst- en kaartverkopers, boekbinders en boekdrukkers werkte
deels voor een nationale en intemationale markt. Sommige werkplaatsen waren dan ook
zo groot dat er meerdere knechten en leerjongens een plaats vonden. Op deze prent heeft
Luyken maar Iiefst acht personen afgebeeld in de werkplaats van een boekdrukker. Onduidelijk is of er ook bezoekers zijn afgebeeld, maar de meesten zullen toch knechts zijn
geweest, waarvan slechts een enkeling ooit het zelfstandig meesterschap zou bereiken.
Prent Jan Luyken, uit: "Spiegel van het Menselyk Bedry[. Vertoonende Honderd verscheiden
Ambachten. Konstig a(gebeeld. En met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen Verrykt.
door Jan en Kasper Luiken"
(Amsterdam 1790) - Collectie EHB, Amsterdam)
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BijJage 1 De gilden van Amsterdam circa 1700 122
Voor de publicatie waarvoor dit artikel oorspronkelijk bedoeld was (zie noot 1)
hebben we tot onze verrassing geconstateerd dat de aandacht van Jan Luyken
zeer ongelijk verdeeld was over de verschillende beroepsgroepen en dat zijn beroemde prentenserie zeker geen representatief beeld geeft van de Amsterdamse
beroepsbevolking, voor zover in gilden georganiseerd. Zoals uit deze bijlage blijkt,
vallen vooral veel volkrijke (zie bijlage 2) transportgilden volledig buiten beeld en
zijn de meer kunstzinnige en geoefende ambachten oververtegenwoordigd. Luyken geeft honderd "ambachten", waarvan er twee niet in Nederland voorkomen,
negen aIleen op het platteland en drie weliswaar in steden, maar niet in Amsterdam. Van de bij hem voorkomende 86 "Amsterdamse" beroepen kunnen we er 49
rechtstreeks indelen bij gilden en 37 niet. Nader onderzoek zal het laatste getal
wellicht nog doen afnemen.
Gilde

Oudste
Jongste
verrnelding verrnelding

Bergenvaarders (stokviskooplui)
Bierbeschooiers
Bierdragers
Boek-, kunst- en kaartverkopers, boekbinders
en drukkers

1486
1621
1437
1662

1812
1795
1812
1812

Broodbakkers
Chirurgijns

1530
1486

1812
1798

Collegium Medicum

1638

1798

Fruitverkopers
Glas- , kannen- , aardewerk- en mineraalwaterverkopers
Goud- en zi lversmeden

1420
1676

1812
1827

1469

1812

Groot binnen- en buitenlandvaarders
Groot kramers
Hoedenmakers
Hoender- en vogelverkopers
Houtzaagmolenaars

1453
1404
1621
1660
1695

1812
1795
1812
1812
1812

Beroepen door Luyken
afgebeeld in zijn
Spiegel

boekbinder
boekdrukker
plaatdrukker
bakker
chirurgijn
pruikmaker
apotheker
dokter

goudsmid
zi lversmid

hoedenmaker

122. De gilden vol gens IISG Database 'Gilden' ; beroepen in Luyken naar Donna R. Barnes
(red.), The butcher, the baker, the candlestick maker: Jan Luyken's mirrors of 17th-century Dutch daily life (Hempstead NY, (995).
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]ongste
Oudste
vennelding vermelding

Beroepen door Luyken
afgebeeld in zijn

SpiegeJ
Huidenkopers, looiers en schoenmakers

1468

1812

Kleermakers
Klein kramers

1371
1621

1812
1812

Klein binnenlandvaarders
Koek-, beschuit- en pasteibakkers
Kompas- en zeilmakers
Korendragers en -storters
Korenlichtermans
Korenmeters- en zetters
Korenmolenaars
Kuipers en wijnverlaters
Lakenbereiders
Lakenververs
Linnenwevers
Loodsmans
Makelaars
Mandenmakers
Metselaars

1545
1693
1665
1551
1649
1558
1563
1542
1525
1665
1475
1632
1612
1586
1498

1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1793
1780
1812
1812
1812
1812

Passement - en Iintwerkers
Pel tiers- en bontwerkers
Roei- en steigerschuitenvoerders
Saayhal of saayverwers
Schaatsen-, leesten- en klompenmakers
Scheepstimmermans en mastenmakers

1642
1613
1613
1658
1551
1579

1812
1812
1812
1798
1812
1812

Schilders of SI. Lucas

1579

1812

Schoenlappers
Slepers
Smeden

1590
1602
1400

1798
1812
1812

schoenmaker
leerlooier
kleennaker
kaarsenmaker
grutter
pasteibakker
zeilmaker

molenaar
kuiper
droogscheerder
(Iaken)verver
(Iinnen)wever

mandenmaker
metselaar
loodgieter
steenhouwer
steenzager

schaatsenmaker
scheeps ti mmerman
mastenmaker
borduurder
glazenier
schilder
plaatsnijder
beeldhouwer
tapijtwever

smid
koperslager
geweennaker
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Gilde

Oudste
longste
vermelding vermelding
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Beroepen door Luyken
afgebeeld in zijn

Spiegel

Timmerlieden

1468

1812

Tinnegieters
Turfdragers
Visverkopers of SI. Pieter
Vleeshouwers
Vlotschuitenvoerders
Waagdragers
Wijnkopers
Zeem1eer- of Spaans 1eerbereiders
Zijdeververs

1573
1619
1371
1602
1589
1616
1659
1621
1626

1812
1812
1812
1812
1812
1812
1812
1719
1798

messenmaker
zwaardveger
schrijnwerker
timmerman
stoelenmaker
houtdraaier
wagenmaker
tinnegieter

slager
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Bijlage 2 Leden van Amsterdamse gilden in 1688 123
Gilde

Bergenvaarders 124
Bierbeschooiers
Bierdragers 1l5
Boek-, kunst- en kaartverkopers, boekbinders en drukkers
Broodbakkers
Chirurgijns
Collegium Medicum l20
Fruitverkopers
Glas-, kannen-, aardewerk- en mineraalwaterverkopers
Goud- en zilversmeden
Groot binnen- en buitenlandvaarders
Groot kramers 127
Hoedenmakers
Hoender- en vogelverkopers
Houtzaagmolenaars l28
Huidenkopers, looiers en schoen makers
Kleermakers 129
Klein kramers
Klein binnenlandvaarders
Koek- , beschuit- en pasteibakkers 130
Kompas- en zeilmakers l31
Korendragers en -storters 132
Korenlichtermans ' 33

totaal aantal

meesters
leden

7
38
170
186
412
241
190
364
604
334
261
500
52
47
0
343
881
827
180

7
38
0
186
412
241
190
364
604
334
261
500
52
47
0
343
881
827
180

ISO

ISO

74
600
0

74
0
0

knechten

0
0
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0

123. Naar Oldewelt, Kohier d1.1 , 12, tenzij anders vermeld.
124. Aangeslagen stokvisverkopers in 1742 (Oldewelt, Kohier dI.1).
125. Gemeentarchief Amsterdam (GAA) Inventaris 5028, nr.551 : 150 leden in 1750, plus 40
'noodhulpen' .
126. 70 dokters en 120 apothekers betalen belasting in 1742 (Oldewelt, Kohier dl. I).
127. Lid zijn allen die gewichten tot 2 pond of ellematen gebruiken bij de verkoop. We
hebben nergens een ledental kunnen vinden, maar komen op basis van de in Van Eeghen,
lnventarissen, 45-46 genoemde winkels in 1742 op meer dan 526leden.
128. Pas opgericht in 1695. In 1742 waren er 63 houtzaagmolenaars .
129. 1.400-1.500 knechten in 1797 (Van Eeghen, De gilden, 4S) .
130. Misschien 163 belastingbetalers in 1742 uit deze groep (Oldeweit, Kohier dl. I); IISGDatabase: 116 leden in ISII.
13!. GAA inventaris 502S, nr. 515: 741eden in 1750.
132. I1SG-Database: reconstructie van aantallen in 1640 (700) en 1750 (565).
133. Bijna allen ook lid van het korendragersgilde (Van Eeghen, lnventarissen, 63).

LOURENS EN LUCASSEN AMBACHTSGILDEN IN AMSTERDAM

Gilde

Korenmeters- en zetters'34
Korenmolenaars 135
Kuipers en wijnverlaters
Lakenbereiders
Lakenververs ".
Linnenwevers
Loodsmans
Makelaars 137
Mandemakers
Metselaars
Passement- en lintwerkers
Peltiers- en bontwerkers
Roei- en steigerschuitenvoerders
Saayhal of saayverwers 13K
Schaatsen-, Ieesten- en klompenmakers
Scheepstimmermans en mastenmakers 139
Schilders of St. Lucas"o
Schoenlappers
Slepers
Smeden
Timmerlieden
Tinnegieters
Turfdragers'4'
Visverkopers of St. Pieter
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totaal aantal meesters
leden

80
94
362
164
6
121
85
450
45
165
209
36
770
4
94
400
443
658
301
238
600
87
700
432

0
94
362
164
6
121
85
450
45
165
209
36
770
4
94
50
443
658
301
238
600
87
0
432

knechten

80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

350
0
0
0
0
0
0
700
0

134. In 1765 60 plus 20 noodhulpen (Wagenaar, Amsterdam dl.II, 448); GAA inventaris
5028, nr.515: 961eden in 1750.
135. In 1765 waren er 31 korenmolens (Wagenaar, Amsterdam d1.2, 464). Wie een aandeel in
een molen had, moest lid worden, ook al maalde hij niet.
136. zes blauwververs in 1763 (Wagenaar, Amsterdam dl.II, 441). Deze opgave is waarschijnlijk wei erg rninimaal want in 1742 waren er 4 aangeslagen blauwververs en 49 ververs
(waarvan we echter niet met zekerheid weten of ze misschien bij St. Lucas hoorden).
137. Totaal in 1758 (Wagenaar, Amsterdam dl.II, 467).
138. Bij de belastingbetalers in 1742 waren 4 saaydrapiers, maar er is verwarring mogeJijk
met de lakenververs hierboven.
139. 50 meesters in 1742 volgens A.I. Deurioo, 'Bijltjes en klouwers. Een bijdrage aan de
geschiedenis der Amsterdamse scheepsbouw, in het bijzonder in de tweede helft der achttiende eeuw', in: Economisch en sociaal-historischjaarboek 34 (1971), 19.
140. Zie ook de noot over de ververs bij de lakenververs.
141. 366 turfdragers, 207 vulsters, 73 hevers, 54 raapsters en 12 noodhelpsters in 1763
(Wagenaar, Amsterdam dl.II, 452).
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Gilde

Vleeshouwers '42
Vlotschuitenvoerders
Waagdragers'4J
Wijnkopers
Zeemleer- of Spaans leerbereiders
Zijdeververs '44
Totaal voor zover bekend
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totaal aantal

meesters
leden

knechten

133
200
250
611
49

133
200
150
611
49

0
0
100
0

5

5

0

14.253

12.253

2.000

0

Oldewelt 145 heeft een poging gedaan de ledenaantallen uit 1688 te vergelijken met
de belastingopgaven van 1742. In bovenstaande tabel zijn wij veel verder gegaan in
het reconstrueren van ledenaantallen. Bij een herberekening van zijn belastinggegevens kwamen wij ook anders uit. Volgens Oldewelt waren er 2.658 gildenleden
in de betreffende belasting vertegenwoordigd, volgens ons echter minimaal 3.344
personen, waarbij een groep van 655 bij nader inzien hier ook nog toe gerekend zou
kunnen worden.

142. In 1766 waren er 115 vleesbanken in 5 hallen (Wagenaar, Amsterdam II, 39-40). De
vleeshouwers proberen in 1748 de oprichting van een varkensslagersgilde tegen te houden met het argument dat nu slechts enkele van de vele spekverkopers 6 stuivers aan hun
gilde kunnen betalen.
143. IISG-Database: 250 in 1616 en 283 in 1766, waaronder 150 veemgasten (Wagenaar,
Amsterdam dl.II , 450).
144. 5 zijdeververs betalen belasting in 1742 (Oldewelt, Kohier dl.l ).
145. Oldewelt, Kohierdl.I , 12.

VIII

Kleinhandel en kramers. De verkoop van genotsmiddelen in Maastricht in de achttiende eeuw
E. STEEGEN

1. Inleiding
Kleinhandel en kleinhandelaars tijdens het Ancien Regime werden tot nog toe maar
weinig bestudeerd. De distributie van handelswaar op lokaal niveau ontsnapte te
vaak aan de aandacht. Consumenten die zich net als detailhandelaars op een laag
aggregatieniveau bevinden, konden vooral de laatste jaren op heel wat meer belangstelling rekenen. 1 Onderzoek naar de consumptie en het gedrag van consumenten maakte, in tegenstelling tot het uitgangspunt van een aantal economische
theorieen, duidelijk dat het niet volstond de aanbodzijde van een markteconomie te
kennen. 2 Het bestuderen van verbruikers en de vraagzijde van de markt leidde tot
het formuleren van een belangrijke hypothese: tijdens de achttiende eeuw zou het
voor een steeds groter deel van de bevolking mogelijk geweest zijn om zich materiele goederen aan te schaffen, die voorheen voorbehouden waren aan de elite.
Verwijzend naar deze ontwikkelingen op het niveau van de verbruiker spreekt men

1. Belangrijke werken over consumentengedrag zijn N. McKendrick, J. Brewer & 1.H.
Plumb, The birth of consumer society. The commercialization of eighteenth-century England (London, 1982); L. Weatherill, Consumer behavior and material culture in Britain,
1660-1760 (LondonlNew York, 1988); J. Brewer & R. Porter, Consumption and the world of
goods (LondonINew York, 1992); A. Bermingham & 1. Brewer, The consumption ofculture
/600-/800: image, object, text (LondonlNew York, 1995); J.L. F1andrin & M. Montanari,
Histoire de I 'alimentation (Paris, 1996).
2. Een meer diepgaande uit1eg omtrent deze prob1ematiek is te vinden bij J.C.G.M. Jansen,
'Wilt U koffie of thee? Consumentengedrag in Maastricht in de achttiende eeuw', inNEHAJaarboek voor Economische, bedriJ.fs- en techniekgeschiedenis 60 (Amsterdam, 1997) 3640 en in de in lei ding van Brewer, Consumption and the world ofgoods, 1-19.
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wei eens van een 'consumptierevolutie'.3 Volgens John Brewer lag de uitbreiding
van het goederenaanbod, zowel naar aard als naar omvang, en de toename van het
besteedbaar inkomen aan de basis van het groeiend verbruik van niet-Ievensnoodzakelijke consumptieartikelen. 4 Deze veranderingen hadden eveneens hun uitwerking op de kleinhandelssector. Winkeliers beschikten tijdens de Nieuwe Tijd in toenemende mate over een gevarieerd winkelwarenaanbod. Vervolgens deden zich
naar het einde van Ancien Regime toe, onder invloed van de stijgende consumptie,
transformaties voor in de distributie van producten. Kleinhandelaars wisten met
succes een positie te verwerven aan het einde van de distributieketen. Zij plaatsten
zich tussen enerzijds de groothandelaars, grossiers ofproducenten en anderzijds de
consumenten. 5 Ondanks het consumentenvraagstuk op belangstelling uit historischwetenschappelijke hoek kan rekenen, slaagde men er vooralsnog niet in afdoende
hypotheses over de opkomst van de detailhandel in de achttiende eeuw uit te werken. Dit euvel werd reeds door H. Mui en L.H. Mui naar voor gebracht. Met hun
werk "Shops and shopkeeping in eighteenth-century England" ondernamen
zij een poging om tegemoet te komen aan de broodnodige inzichten in de kleinhandelssector. Beide historici ondervonden dat sedert de eerste helft van de achttiende eeuw de detailhandel aan een sterke expansie onderhevig was: het aantal zaken
groeide in snel tempo aan, terwijl nadien ook de verscheidenheid in type en grootte
toenam. Belangrijk was hun stelling dat de distributie van goederen door kleinhandelszaken een bijdrage leverde aan de economie in het algemeen, een substantieel
element was in de binnenlandse handel en tens lotte hand in hand ging met de
opkomst van een 'consumptiemaatschappij'.6 Sindsdien werd het echter opvallend
stil met betrekking tot diepgaande studies over kleinhandel.
In dit artikel is het de bedoeling de kleinhandel te bestuderen binnen de 'afgebakende' markt van een stad, namelijk Maastricht. Omdat zelfs de volledige kleinhandelssector als onderwerp te breed is van opzet, opteerden we ervoor ons op
een onderdeel van de markt, de detailhandel in genotsmiddelen, toe te spitsen. In
een laatste fase wordt zelfs teruggegrepen naar de probleemstelling omtrent de
verkoop van tabaksartikelen. De kern van het onderzoek beslaat de relatief korte
tijdsspanne van 1730 tot omstreeks 1760. Het is de bedoeling om na te gaan wel3. Neil McKendrick en John Brewer verwoordden deze gedachte in hun in 1982 verschenen werk The birth of a consumer society. The commercialization of eighteenth-century
England. Hoewel zij to en enkel de ontwikkelingen van de Engelse consument onderzochten, hebben latere studies aangetoond dat deze hypothese vatbaar is voor grotere delen
van Europa en Noord-Amerika.
4. Brewer, Consumption, 1-15.
5. F. Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme (l5de-18de eeuw) (Amsterdam, 1989)
dl. 11,49-59.
6. H. Mui en L.H. Mui, Shops and shopkeeping in eighteenth-century England (Londen,
1989).
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ke posities kleinhandelaars op de genotsmiddelenmarkt inn amen en welke strategieen zij aanwendden om hun positie te verdedigen ofte verbeteren. Indien mogelijk wordt aangegeven welke factoren invloed hadden op de marktposities en de
gevolgde marktstrategieen. Dit brengt ons naar de peri ode v66r 1730, waarin zich
reeds veranderingen voltrokken hadden die bepalend waren voor de kleinhandel in
genotsmiddelen tijdens het vervolg van de achttiende eeuw. In het eerste dee 1 zal
dan ook vanuit regelgevend standpunt onderzocht worden op welke wijze de volledige kleinhandelssector in Maastricht georganiseerd was. Aangezien er sprake
was van een corporatieve structuur worden de volgende vragen gesteld. Hoe verliep de institutionele inrichting van het ambachtsgilde van kleinhandelaars? Waren
er verschillende beroepsgroepen aanwezig en hoe stonden ze in verhouding tot
elkaar? Beschikte het ambacht over een regelgevende of politieke macht? Hoe
werd deze aangewend? Het tweede deel, dat nog steeds de voorafgaande peri ode
omvat, behandelt in hoofdzaak de transformaties op het vlak van de consument:
we trachten binnen Maastricht een beeld te schetsen over de ontwikkeling die het
verbruik van tabak, distillaten, koffie en thee doormaakten tot massaconsumptieproducten. Hierbij valt onmiddellijk op welke impact Maastricht als belangrijke
vestingstad had. In de volgende twee onderdelen van het corpus komen uiteindelijk
de marktposities en -strategieen van genotsmiddelenhandelaars (1730-1762) aan
bod. We willen uit de doeken doen hoe de verkoop van genotsmiddelen verliep, of
er marktschommelingen waren en hoe detailhandelaars hierop reageerden? En
indien de genotsmiddelenmarkt geen gelijkmatig verloop kende, of dit invloed had
op de wederzijdse competetiviteit tussen de verkopers? Waren er tenslotte grote
verschillen tussen het handelsvolume van de winkelzaken of is er eerder spraken
van niveUering? Dat kleinhandelaars naar strategieen zochten om aan hun winkelzaak een grotere bestaanszekerheid te geven, lijkt voor de hand liggend. Welke
middelen ze hiervoor dachten te gebruiken wordt eveneens geanalyseerd.
Verklaringen zoeken voor de marktposities of strategieen is minder evident dan
een beschrijving geven van de genotsmiddelenmarkt. In dit artikel worden als
verklarende factoren aandacht besteed aan de uitbreiding van het winkelwarenaanbod ten gevolge van de intemationale veranderingen op het vlak van productie en handel, het toegenomen verbruik van consumptiegoederen, en wat Maastricht specifiek aangaat vooral haar militaire functie en de ontwikkeling van het
omliggende platte land als afzetgebied.
Met een bijdrage in de vorige editie van het NEHA-jaarboek over het 'Consumentengedrag in Maastricht in de achttiende eeuw' toonde J.C.G.M. Jansen aan dat
het bronnenmateriaal betreffende navorsingswerk over consumptiegedrag en kleinhandel een van de grote hinderpalen vormt. 7 In verb and met detailhandel bevatten
kasboeken van winkeliers ofboedelbeschrijvingen belangrijke gegevens. Toch ge7. Jansen, 'Wilt u koffie o(thee?', 39.
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yen deze een fragmentarisch beeld, zodat slechts zelden de vol\edige sector in een
stad kan bestudeerd worden. Net als bij Jansen wordt er ook in dit artikel teruggegrepen naar de manual en van accijnzen die in het achttiende-eeuwse Maastricht
tot stand kwamen. 8 Vooral de bronnen in verband met de verkoop van genotsmiddelen (1729/30-176111762) zijn belangrijk. Deze documenten zijn het resultaat van
de administratie onder het beheer van de collecteurs, be last met de inning van
accijnzen. In deze manualen noteerden boekhouders van 1 oktober tot I oktober
van het volgende jaar per kleinhandelaar en per soort genotsmiddel - koffie en
thee, tabak, wijn en jenever - al\e data en hoeveelheden van de ingeslagen en de
uitgevoerde so orten genotsmiddelen. Ook werd bij de export de plaats van bestemming weergegeven. Op basis van de gekende voorraad aan het begin van het
rekeningjaar, de ingeslagen hoeveelheid in de loop van het jaar en de voorraad op
het moment van de controle in de kleinhandelszaak, die regelmatig plaats Yond, en
na aftrek van de accijnsvrije uitvoer buiten de stad kon de binnenstedelijke omzet
berekend worden. Na elke controle betaalde de winkelhouder een deel van de
verschuldigde accijns en paste aan het einde van september het tekort bij. Hoewel
deze rekeningen slechts voor een korte periode bewaard zijn gebleven, hetgeen
dus een beperking van dit artikel inhoudt, geven zij toch een uiterst volledig en
nauwkeurig beeld over de kleinhandel in genotsmiddelen tussen 1730 en 1762.
Voorts mag niet vergeten worden dat de kleinhandelssector in Maastricht op een
corporatieve basis georganiseerd was, en bijgevolg ook de archieven van het kramersambacht (1345-1796) een grote hoeveelheid materiaal aanreiken.

2. Kleinhandel in corporatief verband
De kleinhandelaars in de steden van de vroegmodeme Nederlanden waren verenigd in een 'ambachtsgilde van kramers', wat betekende dat zij zich op dit vlak
aansloten bij de corporatief georganiseerde sectoren. 9 In grote lijnen lieten zich
binnen het Maastrichtse kramersambacht op basis van hun beroepsactiviteiten
8. Er zal getracht worden overlappingen met het artikel van Jansen zoveel mogelijk uit de
weg te gaan. Een kritische analyse van het bronnenmateriaal is terug te vinden in zijn
bijdrage. Jansen, 'Wit ukoffie of thee?' ,39-44.
9. De term 'cremers- ofkramersambacht' vraagt in het licht van regionale verschillen om
enige verduidelijking. Een van de tegenstellingen tussen de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, mits uitzonderingen, betreft de terminologie 'gilden' en 'ambacht'. Zowel in
Noord en Zuid waren er vooral tijdens de Middeleeuwen koopmansgilden. Hiernaast kenden de Noord-Nederlanders ook gilden van handwerkslieden. De stedelijke nijverheid was
per beroepsgroep of ambacht georganiseerd en in gilden verenigd. Om verwarring te voorkomen spreekt men van koopmansgilden en ambachtsgilden. In de Zuidelijke Nederlanden
werd een corporatie van handwerkslieden een ambacht genoemd. De term gilde verwees in
het zuiden veeleer naar een schuttersgilde of broederschap. In Maastricht dat tot de eerste
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een tweetal groepen onderscheiden: 1. leden die niets produceerden, maar enkel
goederen aankochten om ze weer verder te verkopen; 2. leden die zelf producten
vervaardigden in een atelier en eventueel deze afgewerkte goederen te koop aanboden in een bijbehorend winkeltje.
De eerste groep is die van de kleinhandelaars in de eigenlijke zin van het woord.
Hiemaast waren een beperkt aantal grossiers actief en enkele handelaars die zich
tot de grotere nationale en intemationale markten richtten. Het opstarten van een
kleinhandelszaak was aIleen mogelijk indien men het statuut van meester-kramer
wist te verwerven. Kinderen wiens ouders lid waren van het ambacht traden enkel
na registratie in het ledenregister tot de kramerscorporatie toe. Buitenstaanders
moesten het meesterschap aankopen voor een bedrag van 34 gulden 6 stuivers.
Hiemaast waren er ook 'halve meesters' die slechts 17 gulden 3 stuivers neertelden, maar wiens kinderen met het oog op het meesterschap geen registratierecht
bezaten. Inwijkelingen in Maastricht die meester-kramer wilden worden, zagen
zich genoodzaakt om eveneens het poorterschap aan te kopen.'o Voor migranten
liep de toelating om een winkeltje te openen al snel tot 150 gulden op. Hoewel het
hier om een aanzienlijke som geld ging, rekenden andere Maastrichtse ambachten
veel hogere bedragen aan die in sommige gevallen het twintigvoudige bedroegen

helft van de zeventiende eeuw binnen het territorium van het prinsbisdom Luik en het
hertogdom Brabant lag, werden de organisaties van handwerkslieden eveneens ambachten genoemd. In contrast hiermee duidde men de Maastrichtse (klein)handelaars, zoals in
de meeste Zuid-Nederlandse steden het geval was, niet als meerseniers aan, maar werden
ze net als in de Noordelijke Nederlanden kramers genoemd. Zie A.I.M. Brouwer Ancher, De
gilden (,s-Gravenhage, 1895); L.H . Bruins, 'De herkomst van de termen gilde en ambacht',
in Ondernemende geschiedenis ('s-Gravenhage, 1977); I.H. van Eeghen, De gilden: theorie en praktijk (Bussem, 1965); A. Perreau, Recherches sur les corporations des metiers
de la ville Maestricht (Brussel, 1848); C. Wyffels, De oorsprong der ambachten in Vlaanderen en Brabant (Brussel , 1951). De laatste jaren is onder internationale impuls ook in
Nederland en Belgie de belangstelling voor ambachtsgilden weer toegenomen. Een aantal
recente werken betreffende de Noordelijke Nederlanden zijn 1. Lucassen, 'Ret welvaren
van Leiden (1659-1662): de wording van een economische theorie over gilden en ondernemerschap' en M. Prak, '''Een verzekerd bestaan", Ambachtslieden, winkeliers en hun gilden in Den Bosch (ca. 1775)', in: B . de Vries e.a. (red.), De kracht der zwakken. Studies
over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam, 1992). Hiernaast verschenen in het NEHA-Jaarboek 57 (Amsterdam, 1994) vijf atikelen over gilden. Aangaande de
Zuidelijke Nederlanden verno em ik in dit verband de beide bundels onder redactie van C.
Lis en R . Soly, Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en Vlaanderen, 15001800 (Brussel, 1994) en Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen (Brussel , 1997). Dit laatste bun de I bevat eveneens een drietal artikelen over Noord-Nederlandse
gilden .
10. RijksarchiefLimburg in Maastricht, 13.DA, Archieven van de Maastrichtse ambachten
en ambachtsbeurzen, nr. 33.
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van het volwaardig meesterschap in het kramersambacht." Behalve de vrij lage
toelatingsdrempel beschikten de leden van de kramers over een uitgebreid handelsmonopolie dat zich uitstrekte over verschillende economische sectoren. Zo
boden de niet-producerende kramers producten aan uit de kleding- en textielnijverheid, voedingswaren en dranken, specerijen, genotsmiddelen en ten slotte weeldeartikelen en huisraad van hout, aardewerk of metaal. 12
De tweede beroepsgroep bestond uit producenten. In feite waren dit ambachtslieden die sedert het einde van de Middeleeuwen ge"incorporeerd werden in het
kramersambacht. In 1490 richtte het Maastrichtse stadsbestuur, naar aanleiding
van een geschil tussen de kramers en de gewantmakers (lakenwevers), zich tot de
steden Aken, Mechelen en Diest met de vraag onder welk ambacht de mutsen- en
hoedenmakers aldaar ressorteerden. 13 Deze beroepstak telde in Maastricht wellicht niet genoeg leden om een eigen ambachtsorganisatie in het leven te roepen,
maar had wei de dringende noodzaak aan regularisatie: onder andere betreffende
de opleiding, het meesterschap, de kwaliteitscontrole, restricties op de productiemiddelen en de productiecapaciteit, en monopolievorming binnen de stadsmuren.14 Het kramersambacht zag hierin een buitenkans om de verkoop van hoeden
aan hun handelsmonopolie toe te voegen en gingen eenjuridisch gevecht aan met
de gewantmakers die de 'wolverwerkende' mutsen- en hoedenmakers tot de eigen
beroepsgroep beschouwden. Uiteindelijk wisten de kramers het pleit in hun voordeel te beslechten. 15
De strijd om de mutsen- en hoedenmakers was geen alleenstaand gegeven. Vanafhet einde van de 15de eeuw tot het einde van de achttiende eeuw bewerkstelligde het kramersambacht de incorporatie van ondermeer de tingieters (1511), touwslagers (1544), koperslagers (1554), lint- en passementwerkers (1611), knopenmakers (1707), producenten van garen, zijde en half-zijden stoffen (1788), blikslagers
(1790), geelgieters (1790), pruiken- en poedermakers (?), en kousenmakers (?).1 6
Telkens ging het om een economische sector van beperkte draagkracht waarin de
ambachtslieden behoefte hadden aan regularisatie van overheidswege. 17 Het kramersambacht aarzelde niet om de nieuwe beroepsgroepen op te nemen, stelde zich
II. Een zoolleerlooier betaalde v66r 1736280 gulden en daama 400 gulden. Een brouwer
verwierf het meesterschap voor een bedrag van 800 gulden, terwijl een vreemdeling zelfs
1000 gulden moest neertellen. PJ.H. Ubachs, 'De Maastrichtse ambachten in de late middeleeuwen, in: Publications de la Societe Historique et Archeologique dans Ie Limbourg,
MaastrichtCXXVIII (Maastricht, 1992) 239; R.A.L., 13.DA, nr. 33.
12. R.A.L., 13.DA, nr. 35.
13. R.A.L. , 13 .DA, nr. 35, f" 62,1490.
14. R.A.L., 13.DA, nr. 35, f" 188-193, 1561.
IS. R.A.L., 13.DA, nr. 35, f" 62, 1490.
16. Tussen haken staat, indien gekend, de vroegste datum van een reglementstekst die in
het 'kramersregister van statuten en reglementen' werd opgetekend. Deze data komen
echter niet altijd overeen met de incorporatie in het kramersambacht. R.A.L. , 13.DA, nr. 35.
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garant voor de naleving van de statuten van deze sectoren en genoot op zijn beurt
van nieuwe handelsvoordelen. In feite fungeerde het ambachtsgilde van de kramers op die manier als een 'verzamelambacht'. De gei'ncorporeerde ambachten
beschikten, omwille van de uiteenlopende aard van het productieproces, elk afzonderlijk over een statuut en reglement, maar echter weI binnen de institutionele
grenzen van het kramersambacht. Dit betekende dat deze ambachtslieden naast
de eigen reglementen zich tevens dienden te onderwerpen aan de bepalingen vanwege het kramersambacht. Een van de opmerkelijkste verschillen met de kramers-kleinhandelaars was dat een ambachtsman die zijn vak uitoefende in een
atelier pas meester werd nadat hij een beroepsopleiding had genoten en een proefstuk maakte als bewijs van zijn kunnen. Terwijl een kramer oftoekomstig kramer
een winkel kon open en zodra hij over genoeg kapitaalkracht beschikte. Jansen
berekende dat een detailhandelaar in koffie en thee bij het opstarten van een zaak
al gauw 160 Hollandse gulden aan bedrijfskapitaal nodig had. Inclusief de aankoop
van het meesterschap en als we er verder van uitgaan dat minstens een deel van
de winkelvoorraad van buiten de regio rond Maastricht aangevoerd werd, is er bij
het openen van een gemiddelde handelszaak een financiele draagkracht van om en
bij 200 gulden gemoeid. Gezien het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking
halverwege de achttiende eeuw ongeveer 90 gulden bedroeg, zal vooral de brede
middenklasse zich aangetrokken hebben gevoeld om in Maastricht een handelszaak te vestigen. 18
Ondanks de uitvoerige lijst van geregistreerde meesters is het niet mogelijk de
verhoudingen tussen de verschillende beroepsgroepen binnen het kramersambacht
in cijfers weer te geven. Zo is het op basis van het ledenregister even min duidelijk
hoeveel kramers er op een bepaald tijdstip actiefwaren. De kramers waren blijkbaar niet gei'nteresseerd in het aantal leden of welke nering uitgeoefend werd,
maar enkel in wie deel uitmaakte van het ambacht en wie niet. Uit een andere
bron, betreffende de stedelijke inning van de accijnzen op 'cremerieproducten',
blijkt dan weer dat tijdens de jaren dertig van de achttiende eeuw het aantal vermoedelijke detailhandelaars schommelde tussen 556 en 687. 19 Helaas biedt geen
enkel document uitsluitsel over het aantal producerende kramers. Gezien de geringe omvang van de productiesectoren die onder het kramersambacht vie len, mag
17. Op het tijdstip dat het kramersambacht tot de incorporatie van deze groepen van ambachtslieden overging, betrofhet veelal nijverheden die opereerden voor de lokale markt.
Pas later, in de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw, stak bij een aantal
producerende kramers de tendens naar een meer kapitalistische bedrijfsvoering de kop op.
In hoeverre zij een stedelijke exportnijverheid wensten uit te bouwen, blijft vooralsnog een
open vraag. Betreffende ondememers met kapitalistische ideeen zie enkele rekesten van
hoedenmakers, waarin zij vroegen om ondermeer de productiebeperkende maatregelen op
teheffen. R.A.L., 13.DA, nr. 35, Ijuni 1772; nr. 85,1771.
18. Jansen, 'Wilt u koffie of thee?, 65 .
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aangenomen worden dat het hier slechts over enkele tientallen leden gaat. Knechten en leerjongens worden niet meegerekend. Zij maakten immers geen deel uit
van het kramersambacht; net als vrouwen, die binnen de groep van kramers-producenten geen toegang tot het meesterschap konden bekomen. De kramers-handelaars van hun kant stonden het meesterschap aan vrouwen wei toe . Op basis
van de registratie van de nieuwe leden binnen het ambacht blijkt dat tijdens de
achttiende eeuw 15% van aile nieuwkomers vrouwen waren. 20 Over de gehele lijn
beschouwd bleef het lidmaatschap van het kramersambacht in hoofdzaak een
mannenaangelegenheid.
Het lijdt geen twijfel dat de kramers-handelaars ten opzichte van de producenten
niet alleen in aantal maar ook bestuurlijk het sterkst voor de dag kwamen. Uitsluitend uit hun midden werden de twee 'regerende' me esters of dekens gekozen.
Doorgaans werden zij om de twee jaar vervangen en waren zij belast met het
dagelijks bestuur van het kramersambacht. Verder werden er eveneens tweejaarlijks een keur- en ijkmeester aangesteld. Zij zagen vooral toe op de kwaliteit van
de aangeboden producten en op een correct gebruik van de maten en gewichten.
De besluitvorming gebeurde in de 'kramersvergadering'. Hierin zetelden de twee
regerende meesters, de keur- en ijkmeester en aIle 'ouderlingen' of oud-dekens.
Het kramersbestuur werd ten slotte nog bijgestaan door een secretaris, een knaap,
een dienstbode en een advocaat. De producerende leden waren net als vrouwen
uitgesloten van het algemeen en bestuur. Wei beschikten de koperslagers, hoedenmakers , blikslagers, touwslagers en lintwevers van overheidswege over afzonderlijke keurmeesters die, zonder dat ze zitting had den in de kramersvergadering, hun
eigen beroepsgroep vertegenwoordigden. 21
De kleinhandelaars en kramers-producenten leefden meer dan eens op gespannen voet met elkaar. Conflicten staken de kop op wanneer kramers-handelaars
hun monopolie trachtten uit te breiden ten koste van de producerende collega's.
In 1790 lag een geschil tussen de detailhandelaars en de blikslagers aan de basis
van een nieuw blikslagersreglement. Door middel van een stedelijke verordening
stipuleerde de Maastrichtse magistraat dat ter voorkominge van de totaale ruinatie der blikslagers (oo) de winkeliers voortaan geen goedkoop keukenmateriaal uit
blik meer van buiten de stad mochten aanvoeren. 22 De blikslagers hadden immers
te lang en te ver beneden de marktprijs gewerkt. Wei was het aan de kramerskleinhandelaars toegestaan blik bi} bladen in het gros of detail te verkopen .
Ook bleefhet mogelijk om bijvoorbeeld Engels blikwerk - dat een hogere kwaliteit
19. R.A.L., Indivieze Raad, nrs. 438-443, Collecteursrekeningen, 1732-1735 en 1736-1739.
20. Dit percentage werd bekomen aan de hand van vijfvijfjaarlijkse steekproeven. R.A.L.,
13.DA,nr. 33.
21. G.A.M., Indivieze Raad, nr. 224, Hu1deboek, 1674-1792.
22. R.A.L., 13.DA, nr. 35, 1790.
23. Ibid.
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dan het verwerkte blik volgens het Maastrichtse procede bezat - in een winkel aan
te biedenY Dergelijke handelsbepalingen waarbij men de producerende beroepsgroepen probeerde te beschermen tegen de nietsontziende vrijhandelsdrang van
kleinhandelaars waren legio.24
Het omzeilen van de voorschriften door de kramers-verkopers berokkende heel
wat schade aan de ambachtelijke productie binnen de eigen kringen . Evenmin
deinsden de kleinhandelaars terug om de andere Maastrichtse ambachten te bekampen over welke producten, al dan niet terecht, tot het exclusieve 'kramersgoederen-assortiment' behoorden. 25 Eenmaal in het gelijk gesteld was het, tot nadeel
van de ambachtelijke nijverheden, mogelijk om goedkope importproducten op de
markt te brengen. De sterke positie van het kramersambacht valt te verklaren daar
het handelsgebeuren in het achttiende-eeuwse Maastricht het belang van de stedelijke nijverheid reeds lang achter zich had gelaten. 26 Dit vertaalde zich niet aIleen in het grote aantal kramersleden, maar ook op het politi eke en rechterlijke
terre in namen prominente kramers een plaats in. Tussen 1674 en 1792 waren nagenoeg onafgebroken een of meerdere meester-kramers als schepen, gezworene
of burge me ester in de stadsmagistraat vertegenwoordigd. Dit terwijl de ambachten sedert het einde van de zestiende eeuw elke politiek-bestuurlijke inspraak ontzegd was . Omdat de stedelijke raadsleden verder ook zitting hadden in de diverse
rechterlijke instellingen lieten de kramers ook hier hun medezeggenschap gelden.
Ten slotte waren er, vooral tijdens de achtiende eeuw, leden van het kramersambacht actief als 'paymeester' : de beheerder en verantwoordelijke van de stedelijke inkomsten en uitgavenY

3. De verspreiding van genotsmiddelen en aanvoer naar Maastricht
Dit artikel richt zich in hoofdzaak op de groep van kramers-kleinhandelaars die
genotsmiddelen als tabak, brandewijn,jenever, likeuren, koffie, thee, cacao en wijn
verkochten. Behalve de handel in wijn die al tijdens de Middeleeuwen in zwang
geraakte, kan gesteld worden dat de verkoop van stimulerende en drogerende middelen in een tweetal fasen verliep.
24. R.A.L., 13.DA, nr. 35; G.A.M., Indivieze Raad, Raadsverdragen, nrs. 43-87.
25. Tijdens de achttiende eeuw betwistte het kramersambacht de verkoop van nijverheidsgoederen met de het gewantmakersambacht (1717, 1720, 1726), het bakkersambacht (1748,
1789), het metselaarsambacht (1757,1790), het cortespoelderambacht (1759), het grofsmedenambacht (1769), het kleermakersambacht (1775, 1781, 1782, 1790), het ooftmengersambacht (1786, 1789) en het schippersambacht (1789). R.A.L., 13.DA, nr. 35, f" 400 e.v..
26 C.G.M. Jansen, Landbouw en econornische golfbeweging in Zuid-Lirnburg, 12001800 (Assen, 1979) 97--146 en 'Crisis en herstructurering in en rond Maastricht (15601640)', in Bijdragen tot de geschiedenis 73 (Antwerpen, 1990) 141-163.
27 G.A.M., Indivieze Raad, nr. 224, Huldeboek, 1674-1792.
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Kart na 1632, het jaar waarin Maastricht door Frederik Hendrik werd ingenomen, situeert zich het beginpunt van een eerste groeifase in de verspreiding van
genotsmiddelen. Er verschenen toen een achttal stedelijke ordonnanties over de
verkoop van tabak en brandewijn. 28 De bedrijvigheid door de magistraat aan de
dag gelegd om de verkoop te controleren, was ingegeven vanuit een accijnspolitiek die erin bestond een dee I van de militaire lasten te dragen. Onder Hollands
bewind werd Maastricht immers uitgebouwd tot een bolwerk met als functie het
afslaan van mogelijke aanvallen uit het zuiden. Tijdens hetzelfde decennium en
de daaropvolgende jaren vermeldde het ledenregister van het kramersambacht
annotaties als 'Tabackverkooper', 'tabac cramer' of 'tabaquier' .29 Mogelijk had
de aanwezigheid van militairen de consumptie van tabak en distillaten in de hand
gewerkt. De stedelijke heffing van indirecte belastingen en de aanwezigheid van
handelaars bevestigen dat het verbruik, hoewel nog vrij marginaal, toch vaste
voet aan grond kreeg. De echte doorbraak liet nog op zich wachten tot de jaren
zeventig van de zeventiende eeuw. Tussen 1670 en 1680 beyond de hoofdelijke
consumptie in Maastricht zich op ruim een halve kilogram per jaar. Hierna steeg
het verbruik snel tot een jaarlijks verbruik van ongeveer 1,5 kilogram per capita.
Volgens Carole Shammas was tabak omstreeks 1650 in Engeland het eerste kleinhandelsproduct uit de overzeese gebieden dat massaal geconsumeerd werd. Zij
berekende dat er pas sprake is van massaconsumptie indien mensen uit verschillende inkomensklassen regelmatig een product aankopen. Concreet zou dit betekenen dat 25% van de volwassen populatie een maal per dag consumeert. In verband met tabaksverbruik stelt Shammas dat de jaarlijkse consumptie van een
(Engelse) pond per hoofd van de bevolking aan de voorwaarden van massaconsumptie voldoet, terwijl twee pond overeen zou komen met het roken van minstens een pijp per dag. 30 Het is bijgevolg gerechtvaardigd om tabakswaren in Maastricht in de loop van het laatste kwart van de zeventiende eeuw als
massaconsumptiegoederen te beschouwen. 31 Tijdens de periode 1672-1678 werd
Maastricht achtereenvolgens belegerd en ingenomen door Franse militairen. Achterafbleek de bezetting door een grote troepenmacht een stimulans te zijn voor de
stedelijke consumptie van zowel tabak als distillaten. Gedurende de oorlogsjaren
werd voor het eerst 2 liter brandewijn per hoofd van de stedelijke bevolking gedronken. Het was tijdens dezelfde periode dat in Maastricht het stoken van korenbrandewijn of jenever doorbrak. Aan het einde van de zeventiende eeuw was de
28 Gemeentearchief Maastricht, Archief van de Indivieze Raad, 89-91, Repertorium van
treBNoorden, 1632-1637.
29 R.A.L., 13.DA, nr. 33.
30 De cijfers van de tabaksconsumptie zijn schattingen, gebaseerd op J.C.G.M. Jansen,
Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg (Assen, 1979) 108-116.
31 C. Shammas, 'Changes in Anglo-American consumption from 1550 to 1800', in: J. Brewer
en R. Porter (eds.), Consumption and the world ofgoods (LondonlNew York, 1992) 178-180.
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hoofdelijke brandewijnconsumptie dan ook al tot bijna 4 liter opgelopen. 32 De voortdurende stijging van het verbruik van genotsmiddelen tijdens het laatste kwart van
de 'Gouden Eeuw' toont aan dat de eerdergenoemde troepenconcentraties geen
incidentele groei teweeg brachten.
In wat een tweede ontwikkelingsstadium genoemd kan worden, staat de verkoop en consumptie van koffie en thee centraal. De aanvangsfase situeert zich
aan het begin van de achttiende eeuw. Toch moeten we weer enkele decennia
wachten alvorens er sprake kan zijn van massaconsumptie. Anders dan bij de
ontwikkeling van tabak en brandewijn nam het kramersambacht het initiatief de
verkoop van koffie, thee en chocoladedrank te reguleren; een doorgedreven accijnspolitiek vanwege de stedelijke overheid kwam pas later tot stand. In 1702
besloot het bestuur van het kramersambacht dat een te groot aantal personen zich
inliet met de vrije verkoop van koffie, thee, chocolade en likeuren; waarschijnlijk
verschenen deze producten voor het eerst op de Maastrichtse markt ten tijde van
de Franse bezetting. Met het doel de illegale handel aan banden te leggen, stelde
het kramersbestuur een reglement samen waarin de verkopers van dergelijke producten gehouden werden het statuut van meester-kramer te verwerven. 33 Dezelfde formule werd opnieuw bekrachtigd met betrekking tot de handelaars in brandewijn,jenever, tabak en wijn. Omdat de schenkers en stokers van distillaten veelal
uit de lagere sociale kringen kwamen en minder kapitaalkrachtig waren, behoefden zij slechts 10 gulden te betalen. In een later stadium was het mogelijk het
resterende bedrag bij te betalen om het meesterschap te verwerven. Andere soorten genotsmiddelen mochten dan eveneens in hun zaakje verkocht worden.
Hoewel het stadsbestuur de reglementtekst van 1702 onmiddellijk een wettelijk
karakter meegaf, achtte zij pas in 1725 dat de consumptie van koffie en thee genoegzaam verspreid was binnen de stadsmuren om de stadskast te spijzen. Tegen
1729 werd een beleid uitgetekend waarbij niet aileen koffie en thee, maar ook
gedistilleerd, tabak en wijn onder strenge controle kwamen te staan van de stedelijke financien. Vier algemene controleurs, drie wegers, twee schrijvers, vier kwaliteitscontroleurs, twee bedienden, twee boden, een algemene boekhouder en een
algemene ontvanger moesten er op toezien dat aile (semi-)grossiers, winkeliers,
schenkers en branders in verband met genotsmiddelen te boek werden gesteld. 34
Alsook de precieze data en exacte hoeveelheden van de verkoop in de stad of de
accijnsvrije leveringen buiten Maastricht. Hetzelfde gold voor de aanvulling van
de voorraden. Op deze basis werd immers de heffing van accijnzen doorgerekend, die afhankelijk van het product verschillend was. De 'manualen' van de
controleurs, die de gegevens van de hierbovengestelde criteria bevatten, lopen 32 J.C.G.M. Jansen, 'Jenever in opmars, 1650-1815', in: A. lenniskens en 1. Koreman (eds.),
Campus Liber (Maastricht, 1982) 274-275, 280.
33 R.A.L., 13.DA, nr. 35, f" 353-354, 1702 maart 6; Jansen, Wilt U koffie of thee?, II.
34 G.A.M., Indivieze Raad, Raadsverdragen, 1725 januari 8, 1729 september 29 en 30.
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mits enkele lacunes - van 1730 tot 1762. Mogelijk gaf de stedelijke overheid in
1762, wegens te duur en te omslachtig, de heffing van accijnzen op stimulantia en
drogerende middelen uit handen. Hoewel verder onderzoek hieromtrent nodig is,
wordt dit vermoeden gestaafd door enkele vage verwijzingen over openbare verpachting en de hierbij kenmerkende afgeronde opbrengsten in de verantwoording
van het financiele beheer.35
Aangaande de consumptie van koffie en thee berekende Jansen dat deze producten bij de invoering van het nieuwe accijnsstelsel in 1730 reeds massaconsumptiegoederen waren: elke stedeling dronk per dag gemiddeld een kop koffie
en een kop thee . Het stedelijk verbruik beliep toen respectievelijk 8230 kilogram
koffie en 2450 kilogram thee. 36 Indien de hogervermelde rekenwijze van Shammas gevolgd wordt, stellen we vast dat de voorgeschreven 25% regelmatige verbruikers heel wat vroeger in Maastricht aanwezig waren. Wegens een gebrek aan
gegevens kan hier geen datum opgespeld worden. Belangrijker, dan het becijferen van dergelijke moeilijk toepasbare criteria, is de uiteindelijke hypothese dat
de kleinhandelaars in tabak en brandewijn omstreeks 1680, en in koffie en thee
rond 1730 op een massale belangstelling van de Maastrichtse consument konden
rekenen.
De kern van dit onderzoek spitst zich toe op het tijdvak waarin zowel het verbruik
van tabak en gedistilleerd als van koffie en thee in Maastricht gemeengoed zijn
geworden: de periode na 1730. De verkopers op deze kleinhandelsmarkt situeerden zich tussen het aanbod van de groothandel en de vraag van de consumenten.
Daarom is het van be lang te verduidelijken via welke kanalen Maastrichtse kleinhandelaars hun winkelwaar betrokken. Onze bronnen zijn het resultaat van de
stedelijke administratie betreffende de heffing van accijnzen op de aangevoerde en
in de stad verkochte goederen. Dit ambtenarenapparaat schoot echter pas in werking zodra de met kleinhandelswaar geladen karren de stadspoorten binnenreden.
lnformatie over de wijze van aanvoer en de gevolgde transportroutes zijn omwille
van die reden bijzonder schaars. In het hiervolgende overzicht beperken we ons
noodzakelijkerwijs tot de grote contouren: de overzeese aanvoer en de meest waarschijnlijke handelstrafieken doorheen het binnenland.
Tabak werd tijdens de achttiende eeuw hoofdzakelijk vanuit Midden- en NoordAmerika ingevoerd en was daarnaast in West-Europa tot een industriegewas uitgegroeid. Amsterdam fungeerde als draaischijf in de internationale tabakshandel.
Er ontwikkelde zich naast de overzeese import een tabaksverwerkende nijverheid
van inlandse bladen die later als 'melanges' gecombineerd werden met vooral

35 G.A.M., Indivieze Raad, nrs. 753-759, Rekeningen van de paymeesters, 176011761-1766/
1767.
36 Jansen, Wilt 'U koffie of thee', 13-14.
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Engelse tabaksbladen.37 Het is meer dan waarschijnlijk dat de Maastrichtse kleinhandelaars, al dan niet rechtstreeks, rook- en snuiftabak van de Amsterdamse markt
afnamen. Uit een lijst met maximumprijzen, opgesteld ter bevoorrading van de
geallieerde troepen in 1748, blijkt dat ook rooktabak uit de Paltsstreek in die dagen vrij populair was.38 Net als de transitfunctie voor tabak, groeide de Amsterdamse haven al vrij vroeg uit tot een spil in de distributie van gedistilleerd: zowel
met betrekking tot de eigen Schiedamse jenever als de Franse brandewijnen, maar
ook rum en diverse so orten van likeuren. Het lijdt geen twijfel dat de handelaars
in Maastricht in belangrijke mate gedistilleerd betrokken uit de Hollandse provincies. Tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw nam in Maastricht de stedelijke productie van jenever toe, maar de aankoop van Hollandse jenever en buitenlandse soorten gebeurde nog steeds via de Amsterdamse markt. 39
Tijdens de periode van 1730 tot 1762 waren de kramers-kleinhandelaars inzake
koffie en thee eveneens aangewezen op Amsterdam of Middelburg. Arabische
koffie bereikte via Marseille de Noord-Nederlandse havens, terwijl de Java-soort
door de Verenigde Oost-Indische Compagnie aangevoerd werd. Jansen gafreeds
te kennen dat de Maastrichtse detailhandelaars thee importeerden uit Amsterdam. 40
In de vroegste grootboeken van de collecteur van de theeaccijns (1729-1732) komt
aan het licht dat theebladeren ook via Oostende naar Maastricht geexporteerd
werden. 41 De Oostendse Compagnie was tussen 1725 en 1728 met betrekking tot
de import van thee zelfs marktleider in West-Europa. Pas nadat deze handelscompagnie in 1732 opgedoekt werd, veroverde de V.O.c., naast de East-India Company, een positie als importeur van Chinese thee. 42 Wellicht speelde de Oostendse
rederij voor het Maastrichtse distributienet een belangrijke rol tot het moment waarop
thee er een massaconsumptieproduct werd. Of de Maastrichtse kleinhandelaars
ook gebruik maakten van Oostende als aanvoerhaven van andere goederen blijft
een open vraag.
Welke binnenwegen de goederenstroom volgde op zijn route naar het meest zuidelijke punt van de Republiek valt heel wat moeizamer te traceren. Aangezien
Holland een intemationale draaischijf was van de belangrijkste genotsmiddelen
37. H.K. Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de
17e en 18e eeuw in Nederland (Wageningen, 1976) zie o.a. 404-408 ; en van dezelfde auteur
'Stad en platteland in economisch-sociale wisselwerking: de inlandse tabaksteelt in de 17e
en het begin van de !8e eeuw', in: Economisch en sociaal-historischjaarboek 38 (1975)
95-108.
38. R .A .L. , Landen van Ovennaas, nr. 196.
39. Braudel, Beschaving, 236-240; J.I. Israel, Dutch primacy in world trade, 1585-1740
(Oxford, 1991) 389, 390, 410; Jansen, ' lenever in opmars, 272-275 .
40. Jansen, ' Wilt u koffi e of thee? , , 7-8, 11-12.
41. G.A.M. , Indivieze Raad, nrs. 502-504, 1729/ 1730-1731/1732.
42. J. Parmentier, Th ee van overzee. Maritieme handelsrelaties tussen Vlaanderen en
China tijdens de 18e eeuw (Gent, 1996) 110.
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richten we onze aandacht op de handelswegen die van hieruit zuidwaarts liepen.
Maarten Prak beschreef Den Bosch tijdens de tweede helft van de achttiende
eeuw weliswaar als een regionaal verzorgingscentrum, maar niettemin met een
belangrijke transitofunctie. Hier bevond zich immers het omslagpunt waar laders
en lossers de vrachten ruilden tussen de schepen uit Holland en het landtransport
naar het zuiden, het prinsbisdom Luik.43 Deze handelstrafiek had omstreeks 1740
door de aanleg van een versteende weg naar Luik via Hasselt een nieuwe impuls
gekregen. Maastricht werd links gelaten. Maar via de uitbouw van een regelmatige postdienst op Maaseik, Sittard, Aken, Herve, en met name Tongeren en Luik
vond de stad onrechtstreeks toch aansluiting op de 'noord-zuid-verbinding' tussen het prinsbisdom en de Hollandse steden. 44 Hiernaast situeerde Maastricht zich
pal op de Maasroute tussen Dordrecht en Luik. Door de vele tolplaatsen en de
wisselvallige waterstand had de Maasvaart in die mate aan belang ingeboet, dat
tijdens de achttiende eeuw de Maastrichtse detailhandelaars niet in staat waren
ten volle van de gunstige ligging van hun stad gebruik te maken. 45 Ondanks de
achteruitgang van de riviervaart en het ontbreken van een directe verbinding over
land met het no orden, was het toch mogelijk vrij grote hoeveelheden genotsartikelen aan te voeren. Vooral koffie, thee en tabak beschikten in tegenstelling tot
bulktransport over een laag soortelijk gewicht. 46 Relatief kleine hoeveelheden
waren voldoende om een grote groep consumenten te bereiken. Met betrekking
tot de Maasvaart betekende dit dat bij een laag debiet het wellicht toch de moeite
loonde kleinere schepen met beperkte laadruimte in te schakelen. Een bewijs dat
de Maasroute voor kleinhandelaars niet helemaal teloorgegaan was, vinden we
immers terug in het archief van het Maastrichtse schippersambacht: er viel een
duidelijk herkenbare verstrengeling tussen vooraanstaande schippers families en
belangrijke kramersgeslachten waar te nemen. Verder spreken de wederzijdse afspraken over het laden en lossen van de schepen, en de verkoop van goederen
binnen en buiten de stad boekdelen. 47

43. Prak, 'Een verzekerd bestaan', 55.
44. Jansen, 'Wilt u koffie of thee?', 22.
45. E. Roebroeck, 'Hoe hebben va art en handel op de Maas zich ontwikkeld vanaf de
Middeleeuwen tot het einde van de achttiende eeuw?', in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XV (Maastricht, 1970) 70-74.
46. Transport van gedistilleerd was dan weer zwaarder. Echter, goedkope jenever werd in
Maastricht zelf gestookt, terwijl de winstmarge van de gei'mporteerde en kwalitatiefbetere
soorten - waar consumenten een aanzienlijk hogere prijs voor betaalden - door kleinhandelaars voldoende geacht werd om de transportkosten te dragen. Dit blijkt uit de Manualen
van de brandewijnaccijns. G.A.M., Indivieze Raad, nrs 478-488, 1729/1730-1755/1756.
47. R.A.L., 13.DA, nr. 35 en nr. 400, Register van het schippersambacht van reglementen en
resoluties, 1425-1795.
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4. Marktpositie van de kleinhandelaars
De vraag stelt zich hoe de posities lagen die heel wat kleinhandelaars tijdens de
onderzochte periode1730-1762 op deze markt innamen: was er sprake van een
stabiele situatie ofveranderden de verhoudingen voortdurend? We zullen immers
aantonen dat de verkoop van genotsmiddelen aan marktschommelingen onderhevig was. Verder lijkt het ons aangewezen de consumptiegraad van genotsmiddelen te kennen en hiermee gepaard gaande de invloed van de verkopers op dit marktsegment. Een meer genuanceerd profiel van de diverse doelgroepen van gebruikers
stelt ons vervolgens in staat verklaringen te vinden voor de marktschommelingen.
Hoe de verkopers van genotsmiddelen in het algemeen, en de tabakshandelaren in
het bijzonder reageerden op de bewegingen van de markt gaan we na door het
concurrentieniveau en de concentratiegraad te bepalen. Op dit alles blijkt de belangrijke militaire functie van Maastricht zijn stempel gedrukt te hebben; hetgeen in
de hiernavolgende tekst dan ook nadrukkelijk tot uiting komt.
De aanvoer van tabak, gedistilleerd, koffie en thee bestemd voor kleinhandelaars
was niet het totale volume dat Maastrichtse consumenten verbruikten. De totale
consumptie lag hoger dan wat de leden van het kramersambacht verkochten. Volgens tabel 1 brachten detailhandelaars tijdens de behandelde peri ode gemiddeld
48.250 kilogram tabak aan de man. 48 De stedelijke consumptie bedroeg ruim 54.500
kilogram. 49 De kleinhandel binnen de stad beschikte bijgevolg over een marktaandeel van 88%. Met andere woorden terwijl elke Maastrichtenaar zichjaarlijks
aan 4,4 kilogram tabak tegoed deed, kocht hij 'slechts' 3,86 kilogram bij de plaatselijke winkelier. 5o De kleinhandel won echter snel terrein. Tijdens de eerste tienjaar
dat de accijnzen in manual en werden opgetekend, had de sector 71 % van de tabaksverkoop in handen . Gedurende de periode 1750-1762 was dit reeds 93%.
De kleinhandel in gelmporteerde brandewijn en Hollandse jenever werd op een
jaarlijks gemiddelde van respectievelijk 14.000 en 6.000 liter berekend. Dit was
96,5% van de markt. De totale consumptie van beide soorten beliep 20.700 liter. In
vergelijking met de stedelijke productie van graanjenever bedroeg de import niet
eens een tiende van het gehele verbruik aan gedistilleerd in MaastrichtY Tussen
1730 en 1760 schreven zich 147 personen in het kramersambacht alsjeneverbran-

48. Ret gewogen gemiddelde beliep 47.086 kilogram.
49. G.A.M., Indivieze Raad, ms. 489-501 , Manualen van de collecteur van de tabaksaccijns, 172911730-176111762. Aile in Maastricht verkochte tabaksartike1en werden be1ast,
ook indien niet verkocht door Maastrichtse handelaars.
50. De hoofdelijke consumptie werd berekend op een inwonersaantal van 12.500 zielen.
51. J.C.G.M. Jansen bekwam voor de peri ode van 1730 tot 1760 de vo1gende tienjaarlijkse
gemidde1den: 170.000, 296.000 en 193.000 liter. Jansen, ' Jenever in opmars ', 280.
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Tabeli. Verhandeld volume kojJie, thee, tabak, brandewijn enjenever door klein-

handelaars in Maastricht 1729-1762. Absolute cijfers in kilogrammen (kojJie, thee
en tabak) en in liters (brandewijn enjenever).
Jaar
Absolute
cijfers·

koffie

thee

volume

handeJaars

volume

handelaars

volume

handeJaars

1729-1 730
1730-1731
1731-1732
1732-1733
1733-1734
1734-1735
1735-1736
1736-1737
1737-1738
1738-1739
1739-1740
1740-1741
1741-1742
1742-1743
1743-1744
1744-1745
1745-1746
1746-1747
1747-1748
1748-1749
1749-1750
1750-1751
1751-1752
1752-1753
1753-1754
1754-1755
1755-1756
1756-1757
1757-1758
1758-1759
1759-1760
1760-1761
1761-1762

7.125
6.500
6.250

46
41
61

2.125
2.250
2.625

57
57
67

30.000
28.250

40
35

6.625
5.875
6.625
6.000
6.375
6.500
6.750
6.625
7.250
7.375
8.500
9.875
8.625
9.500
9.000
8.375

51
54
51
52
47
48
53
56
55
57
64
61
65
76
81
75

3.625
3.625
4.125
3.750
4.000
4.125
3.625
4.000
3.750
3.875
3.625
3.625
5.375
5.000
4.875
4.000

68
67
66
57
58
53
61
56
57
61
63
68
74
73
88
83

31.750
36.500
40.250
42.000
37.500
39.250
41.000
42.000
48.000
47.750
50.250
49.000
58.500
77.000
102.000
86.000
59.250
46 .000

48
40
38
37
40
41
42
46
45
47
46
46
60
63
81

5.000
5.000

78

3.250
3.250

89

41.750
45.750
40.000
43.000
49.250
48 .000
47 .750
44.250
49.000
46.250
48.500

68
67
33
32
31
37
33
34
27
24
24

7.675
7.650
7.375

76
85

4.250
4.125
4.250

9.525

86

5.125

tabak

84
90

brandewijn

80
73

volume

jenever
handelaars

volume

26.250
26.500
25.250
22 .750
21.750
22.250
17.250
16.750
17.250
14.500
11.500
14.000
15.250
14.500
15.000

34
33
37
35
34
27
33
32
31
28
25
23
27
30
31
33

2.750
2.500
2.500
1.500
2.500
2.000
2.000
1.250
2.750
6.750
6.000
5.750
7.250
6.250
5.250

28.250
19.000
13.750

50
49
46

21.500
18.500
9.000

6.750
4.750
4.000
4.250
4.250
4.250
3.750
3.750

35
34
31
25
23
23
20
19

5.000
4.500
2.250
3.250
2.000
2.250

2.250

15

* Om niet de schijn van nauwkeurigheid te wekken werden de cijfers afgerond.
Bron: G.A.M., Archiefvan de Indivieze Raad, 478-514, Manualen van de collecteur van de
brandewijnaccijns 172911730 tot 175511756, Manualen van de collecteur van de tabaksaccijs 172911730 tot 176111762, Manualen van de collecteur van de koffie- en theeaccijns
172911730 tot 175711758; 551-571. Collecteursrekeningen van de accijnzen 172911730 tot
176111762.
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der in. Ten opzichte van het eeuwgemiddelde was dit een stijging van 9%.52 Aangenomen mag worden dat een aantal kleinhandelaars in brandewijn en jenever,
zoals vermeld in tabell, tegelijkertijd ook stoker was. Precieze gegevens ontbreken voorlopig nog. Net als de handel in geimporteerde sterke drank, kan aangevoerd worden dat de kleinhandelaars in koffie en thee reeds vanaf 1730 dit marktsegment sterk domineerden. Met een stedelijke consumptie van gemiddeld 8.100
kilogram koffie en 4.300 kilogram thee per jaar had de detailhandel hierin een
aandeel van om en bij de 90%: een verkoop van achtereenvolgens 7.150 kilogram
en 3.700 kilogram.
Uit het bovenstaande komt aan het licht dat de kleinhandelssector niet de gehele
genotsmiddelenmarkt in handen had. Naast de reguliere hefting van accijnzen op
detailhandelswaar bestond er ook een 'particuliere accijns'. Vrij onverwacht dus,
kwam er concurrentie uit de hoek van de consument. Hoewel het niet altijd even
duidelijk is op welke basis de 'particuliere accijns' omgeslagen werd, blijkt met
name uit de wijnbelasting dat heel wat prive-personen wijn importeerden en hier
de zogenoemde 'particuliere' hefting op afdroegen. 53 De meest voor de hand liggende redenen voor de aanvoer op prive-initiatief situeren zich op het vlak van de
prijs, kwaliteit ofhet aanbod. Een stedelijke elite, niet verlegen om flinke prijzen
te betalen voor het transport van bijvoorbeeld gedifferentieerde tabaksproducten
van hoge kwaliteit, zou weI eens de drijvende kracht kunnen zijn achter de hoge
inkomsten van de particuliere accijnzen. De kleinhandelssector vertoonde bijgevolg tekortkomingen op het vlak van het aanbod, wat consumenten ertoe aanzette
de distributie geheel of gedeeltelijk op eigen kracht te verzorgen.
Tot het midden van de achttiende eeuw slaagden de kleinhandelaars in genotsmiddelen er onvoldoende in om particulieren van prive-ondernemingen te weerhouden. Waarom dit in de hiernavolgende peri ode wellukte, kan verklaard worden door de belangrijke militaire functie van de Maastrichtse vesting. Reeds in
1747 trokken Franse troepen in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog op
naar Maastricht. In de lente van het volgende jaar werd de stad daadwerkelijk
belegerd, veroverd op de geallieerde troepen en door het Franse koninklijke leger
ingenomen en uiteindelijk bezet tot het begin van 1749. De troepenconcentraties
in en rond de stad verstoorden de aanvoer van handelsgoederen. 1.F.R. Philips is
van mening dat hierin de basis ligt voor de smaakveranderingen die zich na afloop van de Oostenrijkse Successiestrijd onder de Maastrichtse bevolking aftekenden. De toevoer van de Duitse tafelwijnen via het Rijnland was afgesneden en
als noodgedwongen alternatief werd betere Franse wijn gedronken.54 J.C.G.M.
52. Steegen, Kramersambacht, 218.
53. R.A.L., Indivieze Raad, 477-514, nrs. 524-537, Manualen van de collecteur van de accijnzen op brandewijn, tabak, koffie, thee en wijn, 1729/1730-1761/1762.
54 J.F.R. Philips, 'Familieperikelen van een Maastrichtse wijnhandelaar', in: Studies over de
sociaal-economische geschiedenis van Limburg (Maastricht, 1996) XLI, 98-100.
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Jansen voegt hieraan toe dat het realiseren van oorlogswinsten heel wat Maastrichtse burgers ertoe aanzette meer vlees te eten, roomboter te gebruiken en hoogwaardig bier te verkiezen. Na afloop van de oorlogsomstandigheden, toen de rust
terugkeerde in de stad stond de bevolking voor een voldongen feit: ze waren gewoon geraakt aan de nieuwe smaken en zij die het zich konden veroorloven, wezen een terugkeer naar de oude voedsel- en drankgewoonten van de handY Uiteraard had dit ook zijn gevolgen voor de verkopers van kleinhandelswaar en hun
greep op de markt. Het meest illustratief in dit opzicht is de detailhandel in rookartikelen . V66r het losbarsten van de Oostenrijkse erfeniskwestie beschikten zij
over marktaandeel van 71 %, na de Vrede van Aken klom dit percentage op tot
ruim 90%. Sedert enkele decennia viel er op de internationale tabaksmarkt een
verbreding van het aanbod waar te nemen: de geparfumeerde snuiftabak nam in
populariteit toe en na 1740 werden de zogenaamde 'andouilles ' , een Franse variant van de betere snuif, voor het eerst in de Verenigde Provincien geproduceerd. 56
De grote aanwezigheid van Franse militairen tijdens de bezetting van 1748 had de
consumptie van kwalitatieve tabak wellicht gestimuleerd en was genoegzaam
verspreid opdat de Maastrichtse detailhandelaars hun aanbod permanent zouden
uitbreiden. Na de terugtrekking van de Fransen verstevigden de tabaksverkopers
hun invloed op de plaatselijke tabaksverkoop en werden dus minder tabaksbladeren op prive-initiatief aangetrokken .
Tot nog toe gingen we betreffende de stedelijke consumptie van genotsmiddelen
uit van het verbruik per hoofd van de bevolking. Om een meer genuanceerd beeld
van de relatie tussen kleinhandelaars en consumenten te verkrijgen, is dit niet
voldoende. Zo bestaan er bijvoorbeeld andere doelgroepen voor koffie en thee,
dan voor tabak en sterke drank. Overigens was de relatie tussen roken en drinken
van gedistilleerd in een horeca-achtige zaak vrij nadrukkehjk aanwezig. Winkehers zouden hun afzet van tabak hoofdzakelijk afstemmen op de mannelijke volwas sen bevolking.57 Aangaande de consumptie van drank met een hoog alcoholpercentage is deze doelgroep wellicht te specifiek, terwijl onder de koffie- en
thee drinkers de vrouwelijke populatie en mogelijk oudere adolescenten meegerekend kunnen worden. Vanuit het oogpunt van de detailhandel is het interessanter
de hoofdelijke consumptie naar doelgroep te becijferen. Volgens de bevolkingspiramide aan het einde van de achttiende eeuw was in Maastricht 65% van de bevolking ouder dan 20 jaar. Het aandeel mannen hierin bedroeg 27% .58 Dit zou
resulteren in een bijzonder hoog jaarlijks tabaksverbruik van 16 kilogram per
volwassen man. Al snel blijkt op basis van de verkoopscijfers van kleinhandelaars
55. Jansen, 'WiltUkoffieofthee?', 17-18.
56. Roessingh, Inlandse tabak, 400-40 I.
57. We mogen niet uitsluiten dat vrouwen en jongeren tabak gebruikten. In zeventiendeen achttiende-eeuwse getuigenissen wordt wei eens vaker een vermanende yinger uitge-
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dat er meer aan de hand was. Tijdens de periode 1746-1748 verhandelden winkeliers achtereenvolgens 77.000,102.000 en 86.000 kilogram tabak, terwijl de jaarlijkse verkoop tot hiertoe goed was voor een gemiddelde van 41.466 kilogram (17301745). Indien de consumptie naar doelgroep opnieuw berekend wordt, stellen we
vast dat de aanwezigheid van militairen de cijfers sterk bei'nvloeden. B.H. Slicher
van Bath wees trouwens eerder al op de correlatie tussen garnizoenen en een
hoog tabaksverbruik. 59 Als we ervan uit zouden gaan dat in vredestijd ongeveer
4.000 militairen aanwezig waren, dan consumeerde de mannelijke bevolking geen
16 kilogram maar 7,4 kilogram tabak - waarvan 6,5 kilogram door de plaatselijke
kleinhandel verstrekt werd. De uitzonderlijk hoge handelscijfers tussen 1746 en het
einde van 1748 vielen dan ook niet toevaUig samen met de reeds hoger aangehaalde krijgsverrichtingen van de Oostenrijkse Successieoorlog. Omstreeks deze periode had het militaire treffen zich immers verplaatst naar het prinsbisdom Luik
met het doel de Maastrichtse veste te veroveren. De uiteindelijke berekeningswijze naar doelgroep, rekening houdend met de troepenconcentraties, wordt op twee
vlakken gestaafd. Ten eerste zouden in 1747 en 1748, op basis van de hoofdelijke
consumptie, achtereenvolgens 12.300 en 10.000 militairen en arbeiders voor korte
of lange tijd in de vesting aanwezig zijn. De literatuur bevestigt deze aantallen. 60
Ten tweede benaderde de stijgende verkoop van koffie en thee tijdens de krijgsverrichtingen in en rond Maastricht geenszins de toename van tabak en gedistilleerd. 61 Dit kan verklaard worden daar het garnizoen drogerende of roesverwekkende middelen boven stimulantia verkoos. Overigens maakten tabak en jenever
deel uit van het dagelijks rantsoen.
Het verloop van het aantal handelaars in genotsmiddelen (tabel 1) geeft aan dat er
sprake is van een chaotisch marktbeeld, waarin op korte termijn de concurrentie
sterk toe- en afneemt. Met name de tabaks- en alcoholsector vertoont grote schommelingen: in 1747 was het aantal tabaksverkopers ten opzichte van 1730 opgelopen met 200%, daarna volgde in 1760-1762 een inkrimping tot 30% van het recordjaar. Het aantal verkopers van Franse brandewijn en likeuren ken de eenzelfde
evolutie. Een merkwaardig verschijnsel deed zich voor na 1753 wanneer de tabakshandelaars plotseling en in grote getale van de markt verdwenen, terwijl de
curve van het tabaksverbruik tijdens dezelfde periode nauwelijks aan grote veranstoken naar vrouwen, of zelfs kinderen beneden 10 jaar, die pijp rookten. Toch den ken we
dat het slechts om een marginaal verschijnsel gaat. lie ondermeer bij I. Harskamp, Lof der
zwakheid. Over de geneugten van koffie en tabak (' s-Gravenhage, 1991) 17-19.
58. Deze cijfers zijn gebaseerd op de tellingen van 1799 en 1802. G.A.M., manuscript.
59. In C. Vandenbroeke, Agriculture et alimentation (Gent, 1975) 451.
60. lie onder andere I.S.M. Daenen, M.J.L. Kellens, e.a.,De slag van Lafelt am Maastricht
(Maastricht, 1997) 87-102; M.P. Gutmann, War and rural life in the early modern low
countries (Assen, 1980) 229-230.
61. lie onder andere tabel I.
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deringen onderhevig was. Hierbovenop beyond de stedelijke kleinhandel in rookwaren zich net op zijn sterkste niveau en was er in tegenstelling tot koffie, thee en
gedistilleerd geen permanente accijnsverhoging doorgevoerd tijdens het oorlogsjaar 1748. De dalende trend in het aantal distributeurs van import-brandewijn lijkt
dan weer een logisch uitvloeisel te zijn van de tegenvallende verkoopcijfers vanaf
de tweede helft van de achttiende eeuw. Uit de opbrengsten van de korenwaag en
het kuipgeld voor jeneverstokers bleek dat de stedelijke productie dit verlies ruimschoots compenseerde. 62
Het aantal detailhandelaars, actief in de verkoop van een of meerdere genotsmiddelen, was bijzonder wisselvallig. Door het berekenen van de gemiddelde omzet die tabaksverkopers jaarlijks realiseerden, krijgen we een beeld van het concurrentieniveau en welk effect dit had op het aantal handelaars. Tijdens de beginfase
1730-1734 werd per winkel 783 kilogram over de toonbank verhandeld. Dit gemiddelde klom de volgende jaren tot ruim 1.000 kilogram. Hoewel tot de jaren vijftig
van de achttiende eeuw het aantal verkopers voortdurend steeg, nam de concurrentie niet daadwerkehjk toe: meer handelaars verkochten meer tabak. De periode
na afloop van de Oostenrijkse Successiestrijd vertaalde zich in een schokeffect.
De handel stagneerde, liep zelfs terug, maar het aantal tabakshandelaars bleef vrij
hoog. Hierdoor verscherpte de concurrentie - de gemiddelde omzet daalde tot 785
kilogram - en in een klap verdwenen 34 handelaars van de markt. Zij die overbleyen plukten haast onmiddellijk de vruchten: de gemiddelde omzet steeg via 1.395
kilogram in 1755-1759 naar 1.921 kilogram na 1760.
Een wezenlijk onderdeel bij het bepalen van het concurrentieniveau is het vaststellen van de concentratiegraad: hoeveel winkeliers hadden hoeveel procent van
de tabaksverkoop in handen? Deze berekening gebeurde op basis van de winkehers die minstens 500 gulden aan accijnzen afdroegen op de jaarlijkse verkoop
van tabaksartikelen. Dit stond gehjk aan een omzet van net iets meer dan 2.000
kilogram. De onderzochte peri ode werd voorts in drie tijdsspannes ingedeeld. Tussen 172911730 en 173811739 waren er slechts 6 verkopers in staat het omzetcijfer
van 2.000 kilogram te overschrijden. Op jaarbasis betekende dit dat 4 handelaars
of9% van het totaal aantal tabaksverkopers 59% van de markt in handen hadden.
Tijdens de periode 173911740-175211753, gekenmerkt door een grote hoeveelheid
verkochte tabak en een hoog aantal verkopers, nam gemiddeld 6% van de winkehers die tabak aanboden ruim 60% van de markt voor hun rekening. Zoals reeds
hoger aangehaald viel vanaf 175311754 het aantal handelaars sterk terug en steeg
de gemiddelde omzet. Voor zover bekend was het minstens tot 1762 gemakkelijker
om de grens van 2.000 kilogram te overschrijden: 15% van de tabaksverkopers
slaagde hierin, hetgeen goed was voor een gezamenlijk marktaandeel van 71 %.
Over de gehele periode beschouwd van oktober 1729 tot oktober 1762 verhandel62. G.A.M., Indivieze Raad, nrs. 477-488 en 563-570, Manualen en rekeningen van de co11ecteur,I729/1730-1761-1762.
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de in Maastricht 8% van de tabaksverkopers 61 % van de totale hoeveelheid door
kleinhandelaars verkochte tabaksproducten. Dit betekende dat voor 92% van het
aantal winkeliers die tabak aanboden een marktaandeel van 39% resteerde. Steekproeven wijzen uit dat gemiddeld 63% procent van aile verkopers een jaarlijkse
omzet realiseerden die beneden 600 kilogram lag.63 Binnen deze groep de den zich
ongetwijfeld de grootste verschuivingen voor. De concurrentie voor een bescheiden plaats op de tabaksmarkt was bijzonder sterk. Anderzijds leek het erg moeilijk
om door te stoten tot de absolute top van kleinhandelaars of semi-grossiers in
tabaksartikelen. Vit het onderzoek kwam aan het licht dat er aan de absolute top
van de tabakshandel slechts plaats was voor twee adrie handelaars, terwijl nieuwkomers enkel konden doordringen indien een zwaargewicht afhaakte.
Het begin van de jaren dertig van de achttiende eeuw werd aanvankelijk gedomineerd door tabaksverkopers als Caspar Pluckers, Wijnand Vroegop en Adriaan
Veerman. Al snel moesten de twee laatstgenoemden plaats ruimen voor Arnold
Pauly, die dan weer einde 1739 zijn winkelletterlijk zag overgaan in handen van
Jan Cericy. Ondertussen werd ook C. Pluckers verdrongen door Walter Blereau.
Cericy en Blereau hadden tussen 1739 en 1749 de tabaksmarkt sterk in hun greep.
Tijdens deze periode bereikten zij een persoonlijk omzetrecord van respectievelijk 14.700 (174511746) en 19.400 (174411745) kilogram tabak. Blereau hield het
hoge verkoopspeil tot halverwege de vijftiger jaren van de achttiende eeuw vol,
maar in feite werd de markt to en al gedomineerd door Nicolaas Van Den Berg en
Franyois Blonden.64 Jan Cericy was hetzelfde lot beschoren als andere topverkopers: een omzet die gestaag terugviel tot een gemiddeld niveau . Omdat een beperkt aantal handelaars een groot deel van de tabaksmarkt voor zichzelf opeisten,
waren de winstmogelijkheden gerelateerd aan de grootte van de omzet voor de
meeste winkeliers vrij beperkt.
Ten slotte kan wat de winst op de verkoop van tabak betreft aileen maar een
ruwe schatting gemaakt worden. De verkoopprijs op de Amsterdamse termijnmarkt schommelde tussen 1730-1762 rond 3 stuivers per pond inlandse tabak en
4 stuivers per pond van het populaire Virginiablad. Buitensporige prijsfluctuaties
deden zich tijdens deze periode enkel voor bij het Havanna-tabaksblad: 105 gulden voor 100 pond in 1745. 65 Aan het einde van de jaren veertig van de achttiende
eeuw bedroegen de detailhandelsprijzen in Maastricht voor roltabak en ' Paltzertabak ' 8 stuivers, en voor 'Taback d'Hollande' 12 stuivers. 66 Bij roltabak werd de
63. Omdat de gegevens uitde rekeningen 1732/33, 1746/47, 1747/48, 1750/51 , 1752/53, 17571
58 niet altijd toereikend waren, werden zij in deze berekeningen niet opgenomen. G.A.M.,
Indivieze Raad, 489-50 I, 551-571, Manualen en rekeningen van de collecteur van de tabaksaccijns, 172911 730-176111762.
64. Ibid.

65. N. W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschieden is (Leiden, 1943) dl. J, 199-208.
66. G.A. M., Indivieze Raad, nr. 831 , 1748.

184

NEHA-JAARBOEK 1998

in koorden gesponnen tabak door de winkelier van een houten spil gerold, naar de
gewenste hoeveelheid afgesneden en met een mes op een bord gekerfd. 67 De winst
die een verkoper maakte kan, na aftrek van de marktprijs in Amsterdam, de transportkosten en een stedelijke hefting van 2,25 stuivers, nooit meer geweest zijn dan
1 a 2 stuivers per pond. De heruitvoer buiten Maastricht leverde dan wei een
accijnsvoordeel op, maar bracht weer nieuwe transportkosten met zich mee.

5. Marktstrategieen van tabaksverkopers
Vanafhet tweede kwart van de achttiende eeuw waren in Maastricht de verschuivingen op het vlak van de consumptie van genotsmiddelen duidelijk te onderscheiden. Deze had den onmiskenbaar hun neerslag op de kleinhandelssector. Winkeliers zochten naar verkoopsstrategieen om zo accuraat mogelijk in te spelen op
de toegenomen vraag naar tabak, koffie, thee, distillaten en wijn. Hoewel de winst
die zij realiseerden slechts gedeeltelijk berekend kan worden, is het wei mogelijk
de organisatie van de kleinhandel, de bewegingen van de markt en de ambities
van detailhandelaars meer diepgaand te onderzoeken aan de wijze waarop winkeliers de concurrentie te lijf gingen of eenvoudigweg probeerden te overleven binnen de kleinhandelssector. Aan de hand van het bronnenmateriaal over de tabaksverkoop werden vijf belangrijke marktstrategieen onthuld en geanalyseerd:
detailhandelaars die zochten naar een marktsegment dat snelle winsten mogelijk
maakte, het nastreven van oorlogswinsten, risicospreiding door een verbreding
van het winkelaanbod, uitvoer naar het platteland en als laatste het uitbouwen tot
een speciaalzaak.
Tabaksverkoop als snelst groeiend marktsegment
Ais eerste strategie wordt nagegaan of kleinhandelaars zochten naar een onderdeel van de markt dat snel groeide en snelle winsten mogelijk maakte. Een indicatie voor deze strategie kan afgeleid worden uit het feit of winkeliers al dan niet
verkozen een duurzame verkoop van tabakswaren op te zetten. Een van de meest
markante verschijnselen binnen de kleinhandelssector bleek nu juist de discontinUlteit te zijn van de handel in een genotsmiddel. Van aile kramers-kleinhandelaars die tussen 1729 en 1762 tabak verkochten, hield slechts 30% dit langer dan
tienjaar vol. Een op vijfbevond zich nauwelijks eenjaar op de markt en een op
drie verhandelde niet langer dan vijf jaar tabak. Ook bij de distributie van koffie
en thee tekende zich eenzelfde beeld af.68 In tabel 2 werd het vijfjaarlijks gemiddelde tabakshandelaars geplaatst tegenover het vijfjaarlijks gemiddelde handelaars
dat elk jaar tot de tabaksmarkt toetrad of athaakte. Over de hele periode be67. Roessingh, lnlandse tabak, 392 .
68. Jansen, Wilt U ko{fie of thee?, 29.
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schouwd, was ruim een kwart van de handelaars voortdurend in beweging: voor
elke zes nieuwe verkopers verdwenen er evenveel. Van de 165 winkelzaken - in
1762 nog actieve handelaars werden niet meegerekend - waren er zelfs 26 die een
tweede maal deelnamen aan en weer afhaakten van de tabaksverkoop, vier die het
een derde maal en drie die het een vierde maal opnieuw probeerden. Een van de
vier tabaksverkopers die drie pogingen ondernam was Jan Roockx.. Behalve dat
hij tijdens de jaren dertig van de achttiende eeuw een winkeltje bezat, is er over
zijn handelszaak weinig bekend. Wei weten we dat Roockx. nooit enig genotsmiddel verkocht tot hij in 1733 een voorraad tabak insloeg en zijn geluk op dit segment van de kleinhandelsmarkt beproefde. In zijn eerste twee jaren als tabaksverkoper bracht hij nauwelijks enkele pakken tabak aan de man. Hij had een omzet
van 33 kilogram in het eerste en 35 kilogram in het tweede jaar, waaruit hij concludeerde de handel in tabaksproducten op te geven. In oktober 1736 besloot hij
opnieuw zijn kans te wagen. De resultaten waren nog meer bedroevend dan tijdens zijn eerste poging en opnieuw haakte hij af. Tenslotte liet Jan Roockx zich
voor het rekeningjaar 173911740 voor een derde maal registreren als tabaksverkoper. Al snel moest hij het nutteloze van zijn handelen inzien en na 1740 ondernam hij geen enkele poging meer om nog als genotsmiddelenhandelaar aan de
bak te komen.
Tabel 2. Gemiddeld aantal handelaars in tabak en hun stedelijke omzet in kg;
gemiddeld aantal tabakshandelaars die toetreden en ajhaken van de markt.
Vijjjaarlijkse gemiddelden *.
Jaren

Aantal tabakshandelaars

1730-1734
1735-1739
1740-1744
1745-1749
1750-1754
1755-1759
1760-1762
Tot. gemiddelde

41
40
46
72
60
33
25
46

Gemiddelde
omzet in kg
783
1013
1031
1060
785
1395
1921
1114

Toegetreden
tabakshandelaars
16
4
6
9
3
3
2
6

Afgehaakte
tabakshandelaars
8
5
5
5
12
4
4
6

* Aile cijfers werden afgerond.
Bron: als tabel I.

De jaarlijks weerkerende verschuivingen van nieuwkomers en verlaters wijst erop
dat heel wat kleinhandelaars de gok waagden om door te dringen op de markt van
tabakswaren. Ze zochten inderdaad naar een marktsegment dat snel groeide en
waar de winst de gedane inspanningen overtrof. Zelfs als de natuurlijke verlaters
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van de markt, sterfgevallen, ziektes of te hoge ouderdom, meegerekend worden,
waren er veel nieuwkomers, zoals het voorbeeld van Jan Roockx aantoont, die
beneden de verhoopte winstmarge bleven en teleurgesteld van de markt afdropen.
De vraag stelt zich op welk niveau de gemiddelde jaaromzet groot genoeg was
om de tabakshandel als lucratiefte beschouwen. Hiervoor onderzochten we hoeveel kilogram een kleinhandelaar die de markt verlaten had in zijn laatste jaar
verkocht. Uit een aselecte steekproef 1729-1749 komt naar voor dat deze winkeliers een omzet realiseerden van 107 kilogram tabak. Er kan vervolgens van uitgegaan worden dat zich hier de grens beyond tussen de tabaksverkoop met een
minimale winstmarge en een handelszaak waarin de opbrengst de gedane inspanningen niet overtrof. Na een korte inzinking steeg in de loop van de jaren vijftig
van de achttiende eeuw de gemiddelde jaaromzet per verkoper gevoelig (zie tabel
2). Dit had bijgevolg zijn weerslag op de verkochte hoeveelheid tabak die beschouwd werd als de drempel tot een lucratieve handel in rook- of snuifwaren.
Tussen 1750 en 1762 verkochten kleinhandelaars in tabaksartikelen in hun laatste
jaar gemiddeld 197 kilogram, een toe name van 84% ten opzichte van de voorgaande periode. De meeste detailhandelaars die afhaakten probeerden hun voorraad, buiten Maastricht of aan coli ega's binnen de stad, accijnsvrij van de hand te
doen. Topverkopers Nicolaas Van Den Berg en Fran«ois Blonden toonden zich
maar al te graag bereid de voorraad van collega's over te nemen. Een enkele keer
gebeurde het zelfs dat de overgebleven tabak per openbaar opbod werd verkocht. 69
Hoewel winkeliers voortdurend pogingen ondernamen om een plaats op de tabaksmarkt te bedingen, zagen ze hun inspanningen even vaak niet beloond worden. Zelfs meer succesvolle kleinhandelszaken hielden het aanbod van tabaksproducten slechts een relatiefkorte tijd vol. In een vrij dynamische markt maakte
dit dat kleinhandelaars zich flexibel opstelden en wat de levensduur van hun ondernemingen betreft zich een sterke discontinu"iteit vertoonde.
Groeimogelijkheden op zeer korte termijn: politiek-militaire omstandigheden als
marktsignaal
Ten gevolge van de Oostenrijkse opvolgingskwestie verzamelden zich in 1746 Franse
troepen in de streek rond Maastricht. Ook de geallieerde legers - Hongaarse,
Duitse en Hollandse troepen - trokken samen in en rond de vesting. Achtereenvolgens leverden zij slag in de Luikse plaatsen Roccourt en Haccourt. De volgende
campagne mondde uit in een strijd om het gehuchtje Lafelt (2 juli 1747), vlakbij de
Maastrichtse vesting. In 1748 werd Maastricht belegerd en op 7 mei ingenomen
door de legers van Lodewijk Xv. 70 Tijdens deze peri ode nam het verhandeld volume van koffie, thee, tabak, brandewijn en jenever uitzonderlijk grote proporties
69. G.A.M., Indivieze Raad, nrs. 489-501, Manua1en van de collecteur van de tabaksaccijns, 1729/ 1730-1761 / 1762.
70. Daenen, De slag van Lare/I, 35 -51 .
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aan. Het lijdt geen twijfel dat dergelijke troepenconcentraties voor kleinhandelaars
uiterst interessante groeimogelijkheden met zich meebrachten. Het aantal tabaksverkopers steeg tot 81, het hoogste cijfer tijdens de bestudeerde periode. Gedurende de belegering van Maastricht van 16 april tot 7 mei 1748 voorzagen 62
detailhandelaars de ongeveer lO.OOO militairen onafgebroken van tabak. Sedert
einde juli 1746 waren een veertiental handelaars betrokken bij het verkopen en
transporteren van tabak naar de tr·oepen die regelmatig rondom Maastricht gelegerd waren. Aileen al tijdens de zomermaanden van 1746 vonden 106 tabakstransporten plaats. 71 De aanwezigheid van troepen deed zodoende bij een aantal
kleinhandelaars de idee ontstaan via lucratieve export snelle winsten te realiseren.
De eerste die inspeelde op dit gat in de martkt was de eerder genoemde Walter
Blereau. Op 26 juli vervoerde hij ruim 50 kilogram tabak naer d'armee gelegen
buiten de stadsmuren. Het succes was van die aard dat Blereau tijdens de maanden augustus en september zijn c1ienteel op platteland en in andere steden links liet
liggen om zijn voorraden volledig op de verkoop aan legertroepen afte stemmen.
De snelle winst die hij wist te verwezenlijken, werd al snel door andere verkopers
nagevolgd. Er was zelfs ene Christiaen de Ceuleneer die op 10 augustus een vat
van 700 pond tabak insloeg en, hoewel hij nog nooit een pond tabak verhandelde,
verkocht hij de volgende morgen het volledige vat in het legerkamp. Dit was, in
1746, zijn eerste en ook laatste wapenfeit in de tabakshande1.72 Hiertegenover
stond dan weer Nicolaas Van Den Berg die juist van de oorlogsomstandigheden
gebruik maakte om een duurzame handel in tabakswaren uit te bouwen. Op 32jarige leeftijd verliet hij zijn geboortedorp 's-Gravenvoeren in het huidige BelgischLimburg en vestigde zich in Maastricht als kramer-winkelier.73 Het was toen maart
1746 en weldra zouden de eerste legertroepen hun kampen in en rond de stad
opslaan. Aanvankelijk probeerde Van Den Berg een doorsnee kleinhandelszaak
draaiende te houden. Aangetrokken door de grote winst die genotsmiddelenhandelaars tijdens de zomermaanden bewerkstelligden, besloot hij over te schakelen op
de verkoop van tabaksproducten. Van Den Berg legde een voorraad van 1.100
kilogram tabak aan, die hij al vrij snel kwijtraakte aan militairen binnen en buiten de
stad. De aanhoudende militaire aanwezigheid tot het begin van 1749 was voor
Nicolaas Van Den Berg een schot in de roos. Zijn ondememing groeide in korte tijd
uit tot een van de belangrijkste in Maastricht: in 1748 was hij reeds de derde grootste tabaksverkoper en nog eens vijf jaar later verkocht hij met een omzet van
10.600 kilogram de meeste tabak binnen de stadsmuren. 74
Het nastreven van oorlogswinsten betekende echter ook dat er risico's moesten
genomen worden. De bevoorrading liep gevaar en het vroegtijdig inslaan van stocks
71. G.A.M., Indivieze Raad, nrs. 493-494, 174411745-1745/1746.
72. G.A.M., Indivieze Raad, nr. 494, 1745/1746.
73. P.J.H. Ubachs, Nieuwe burgers van Maastricht, 14de eeuw-1795 (Ge1een, (993) 49.
74. G.A.M., Indivieze Raad, nr. 494-499,174511746, 1748/49-1753/1754.
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maakte dat winkeliers mogelijk te kampen kregen met overschotten en een overaanbod. Uit de rekeningen van het beleg van 1748 blijkt dat een aanzienlijke hoeveelheid aangevoerde tabak, maar ook andere levensmiddelen, onaangeroerd bleven. 75 Deze voorraden werden niet vergoed en aangezien de winkeliers op krediet
leverden, konden ze in het beste geval niet anders dan de aangevoerde waar terug
ophalen. Een gelukkig toeval was dat Maastricht nog tot het begin van het volgende jaar door de Fransen bezet werd. Ten slotte moeten de oorlogswinsten gerelativeerd worden . De sterke groei van het aantal handelaars veroorzaakte dat de
gemiddelde omzet van tabak nauwelijks hoger lag dan het voorbije decennium. Wei
waren er meer handelaars dan ooit die hun slag thuishaalden op de tabaksmarkt en
een kleine tot gemiddelde omzet bewerkstelligden. De groeimogelijkheden tijdens
deze peri ode waren ten opzichte van de reeds bestaande tabaksverkopers minder
groot dan de kansen voor nieuwkomers om met een bescheiden omzet te overleyen, uitzonderingen niet te na gesproken.
DijJerentiatiestrategie
Kleinhandelaars zochten naar middelen om de risico's van hun onderneming zoveel mogelijk te spreiden. Een belangrijke marktstrategie met dit doel was de
differentiatie van het winkelwarenaanbod: detailhandelaars verkozen een gevarieerd aantal productsoorten boven de specialisatie in een of enkele producten.
Volgens hedendaagse begrippen over kleinhandel betekende de verruiming van het
goederenaanbod eerder dat een winkelier de concurrentie trachtte te ontlopen dan
dat hij de concurrentie met een andere winkelier zou aangaan.76 Voorts kan gesteld
worden dat het grote aantal detailhandelaars deel uitmaakte van een voor de klant
onoverzichtelijke markt. Hierbovenop trof de consument op basis van het uitgebreide kramersmonopolie vaak een ondoorzichtig goederenaanbod in de diverse
winkels aan. Dit maakte dat het verhandelen van additionele producten om zo'n
ruim mogelijk aanbod te creeren, het voordeel had dat in een markt waar de klant
honderden kleinhandelszaken vindt, hij steeds terecht kan bij een winkelier in de
wetenschap dat er een grote verscheidenheid van goederen verkocht wordt. Het
omgekeerde, de focusstrategie waarbij er sprake is van een speciaalzaak in tabak
biedt overigens hetzelfde kennisvoordeel. Voorts mag niet vergeten worden dat
ook de vertrouwensrelatie met de klant en de subjectief-emotionele gebondenheid
met een winkelzaak van belang zijn.

75. G.A.M., Indivieze Raad, nr. 831, Grootboek van uitgaven tijdens het be1eg van 1748,
1748.
76. W. van der Aa en T. Elfring, Managment van dienstverlenende bedrijven (Schoonhoyen, 1996) 135-145, zie onder andere het hoofdstuk over groeistrategieen, waarin ook de
kleinhandel aan bod komt. De verwijzing naar een hedendaagse studie over kleinhandel
lijkt mij gerechtvaardigd omdat een aantal aspecten, zoals het zoeken naar een uitbreiding
van de doelgroepen of de concurrentiepositie ten opzichte van collega-winkeliers, in vergelijking met de achttiende-eeuwse kleinhandel niet eens zo drastisch gewijzigd is.
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Door het nemen van steekproeven (tabel 3) wordt aangetoond welke andere
producten een 'tabakshandelaars' in zijn zaak aan de man bracht. De relatie met
koffie en thee was vrij groot. De consument kon in respectievelijk 57% en 60%
van de winkels terecht waar tabak verkocht werd om er eveneens koffie en thee in
te slaan. Gemiddelde 30% van de handelaars in tabak verkochten ook brandewijn
en slechts 13% wijn. Wijn werd slechts zelden verkocht in combinatie met andere
producten; hetgeen erop wij st dat dit vooral speciaalzaken waren. De steekproef
van 1733 laat uitschijnen dat de differentiatiestrategie aanvankelijk niet door iedereen gevolgd werd. Steekproeven over latere data tonen aan dat tot in de jaren
vijftig van de achttiende eeuw meer kleinhandelaars over een groter aanbod beschikten. In 1762 hadden aile 24 resterende tabakshandelaars ooit koffie en thee
verkocht. Meer dan de helft kon in 1762 een van beide producten nog steeds tot
zijn assortiment rekenen. Geen enkele van deze winkeliers deed nog in wijn of
brandewijn. Er dient opgemerkt te worden dat 1762 het laatste jaar is waar gegeyens voor beschikbaar zijn. Het voorgestelde beeld wordt hier enigszins door vertekend.
'Cremerijen' , kleinhandelswaar van uiteenlopende aard die tot het cremers- of
kramersambacht behoorden, konden slechts voor twee steekproeven bestudeerd
worden. Onmiddellijk valt op dat heel wat verkopers van tabak (63%) niet aileen
andere genotsmiddelen te koop aanboden, maar in feite een veel breder assorti-

Tabel 3. Aantal tabakshandelaars (in %) die handelen in andere kleinhandelsproducten. Per steekproef
Koffie
A

B

Thee
A

B

Brandewijn
A
B

1733
1740
174 8
1752
1762

2 1%
4 3%
5 1%
44%
54%

40%
63%
64%
56%
100%

23%
46%
55%
49%
58%

44%
65%
64%
65%
100%

19%
24%
29%
19%
0%

27%
35%
35%
25%
0%

To t. Gem iddeld.

42%

57%

44%

60%

23%

30%

l aar

Wijn
A

Cremerijen*
B

A

B

4%
4%
8%
13 %
0%

8%
9%
14%
18%
0%

63 %

79%

4 5%

54%

8%

13%

52%

63%

A: handelaars die per afzonderlijke steekproeftabak en een andere productsoort verkopen.
B: handelaars die tussen 1730-1762 tabak verkopen en in minstens een van de steekproeyen een andere productsoort verhandelen.
* Aangaande de steekproefvan 1748 werden gegevens verzameld betreffende de periode
van het beleg van Maastricht en de voorbereidingen, april-juni 1748.
Bron: als tabell ; 438, Collecteursrekening van de oude ofkleine firmiteiten, 173211 733 ; 831 ,
Grootboek van uitgaven tijdens het be1eg van 1748, 1748.
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Tabel 4. Aantal verkopers in verhouding tot het aantal verkochte productsoorten. Per
steekproef
Aantal
producten

173911740

1751/1752

I'
2

16
18
2
7
4

33%
38%

23

4%

II

15%
8%
2%
67%

8

4
5
6

Totaal

N=

I

32
48

23
46

50%
7%
24%
17%
2%
50%

176111762

27
8
8
15
19
I
51
78

35%
10%
10%
19%
25%
1%
65%

173211733

1747/ 1748

32
2
18
14
2

47%
3%
26%
2 1%
3%

10
0
14
0
0

52%
0%
58%

36
68

53%

14
24

58%

0%

0%

*Komt overeen met kleinhandelaars die tijdens het onderzochte jaar enkel tabak verkochten.
Bron: als tabel 3.

ment bezaten. Tijdens de jaren dertig waren cremerijen geprefereerde kleinhandelswaren voor verkopers van tabak. Wellicht moet deze stelling omgedraaid worden: heel wat winkels met een uitgebreid aanbod verkochten ook tabak. De percentages van 1748 zijn niet erg representatief, maar de steekproef geeft wei enige
informatie over de soorten cremerijen. Omdat het over de bevoorrading van het
gamizoen ging, betrofhet in hoofdzaak voedingsmiddelen . Tot geleverde cremerijen konden de volgende producten gerekend worden: boter, diverse kaassoorten,
fijne en grove gerst, gepelde gerst, zout, spek, rijst, suiker, witte kandijsuiker, gort
en boekweitmeel. Andere producten waren linnen stoffen, zandzakken, pijpen, kaarsen en schrijfmateriaal. 77
In tabel 4 wordt nagegaan hoeveel genotsmiddelen en/of cremerijen door tabaksverkopers verhandeld werden. In de genotsmiddelensector verkocht de helft
tot 58% van de zogenaamde 'tabakshandelaren' meer dan aileen maar tabaksbladeren. Hier mag echter niet uit geconcludeerd worden dat de resterende winkelzaken louter speciaalzaken zouden zijn. De cijfers gelden uitsluitend voor het onderzochte jaar: indien een tabaksverkoper het jaar nadien ook koffie verkocht
werd dit immers niet meegerekend. Voorts bood de detailhandelaar eerder drie of
vier dan twee soorten genotsmiddelen aan. Vooral de combinatie koffie en thee
met een derde product scoorde goed in het aanbod van kleinhandelszaken. De
steekproeven 173211733 en 1747/48 bevatten eveneens gegevens over de handel
in cremerijen. Hieruit blijkt dat het aantal personen die met betrekking tot deze
steekproeven enkel tabak verkochten, daalde tot ongeveer een derde. In 1748
77. G.A.M., Indivieze Raad, nr. 831, 1748.

STEEGEN KLEINHANDEL ENKRAMERS IN MAASTRICHT

191

gingen zelfs bij een kwart van de kleinhandelaars vijfverschillende productensoorten over de winkelbank.
Het begrip 'tabakshandelaar', net als 'thee- en koffiehandelaar' of 'handelaar in
distillaten', dient sterk genuanceerd te worden Slechts zelden verkocht een winkelhouder uitsluitend ofbijna uitsluitend een productsoort; enkel de term 'wijnhandelaar' lijkt gerechtvaardigd. Risicospreiding en het vergroten van de omzetmogelijkheden lagen veelal aan de basis waarom in kleinhandelszaken een gevarieerd
winkelwarenaanbod te vinden was.
Platte land als nieuwe doelgroep
De manualen van de accijnzen op koffie, thee, tabak, brandewijn en wijn bevatten
naast de stedelijke verkoop ook belangrijke informatie over de distributie van
genotsmiddelen buiten de stad. Omstreeks 1730 waren nauwelijks enkele kleinhandelaars in tabak begaan met het verwerven van een afzet buiten de stadsmuren. Tegen het einde van het decennium was op korte tijd de pas sieve houding ten
opzichte van een buitenstedelijk afzetgebied volledig doorbroken. Reeds 29,6%
van de tabaksverkopers beperkte zich toen niet langer meer tot de stedelijke markt.
Een nadeel bij handelsstrategieen is dat ze gemakkelijk te imiteren zijn. Zo onderyond het minieme aantal exporteurs aan het begin van de jaren dertig van de achttiende eeuw al vrij snel concurrentie van andere kleinhandelaars die voortaan ook
tabak uitvoerden. Na een innovatiefase bleef, met uitzondering van de oorlogsjaren, het aantal exporteurs toenemen. Tijdens de periode 1755-1762 steeg het percentage van tabaksexporteurs van 55,5% naar 65,2%. Ook was in tussentijd het
handelsvolume sterk toegenomen. 78
Naast de groei van het aantal tabaksexporteurs en de verkochte hoeveelheid
tabak buiten de stadsmuren viel er tussen 1730 en 1762 een verschuiving van het
afzetgebied waar te nemen. Het aantal handelaars dat tijdens de jaren dertig van
de achttiende eeuw tabak uitvoerde, richtte zich hierbij in belangrijke mate op
andere steden: Aken, Luik, Vise, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, de ' Hollandse steden', Keulen en Frankfurt. Pas geleidelijk aan wisten de tabaksverkopers door te
dringen tot het omliggende platteland. Vanaf de jaren veertig van de achttiende
eeuw werd het duidelijk welke voordelen de onmiddellijke omgeving van Maastricht, de streek rond Sittard-Geleen, Eijsden-Vise-Voeren, Verviers en HasseltSt.-Truiden, als afzetregio te bieden had. De vervoerskosten lagen door hun nabijheid heel wat lager en omdat de vraag groot genoeg was, steeg de frequentie van
het aantal transporten naar eenzelfde plaats. Illustratief is het voorbeeld van Jan
78. Ret lijdt geen twijfel dat naarmate meer verkopers tabak buiten Maastricht afzetten het
hande1svolume ook daadwerkelijk toenam. Roewel precieze gegevens hieromtrent vooralsnog ontbreken, kunnen we er ten slotte toch van uitgaan dat niet aileen de toename van
exporteurs, maar vooral de stijging van het aantal transporten per verkoper verantwoordelijk was voor de groeiende export van tabak.
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Cericy die tussen 1740 en 1750 een regelmatige uitvoer op Sittard wist te organiseren. Dit stadje had zich na 1730 weten te ontwikkelen tot een regionaal verzorgingscentrum en wellicht plaatsten de lokale kleinhandelaars bestellingen bij Jan
Cericy, zodat zij op hun beurt de eigen stad en de omliggende dorpen van tabak
voorzagen. 79 In 1744 leverde Jan Cericy wekelijks tot zelfs tweemaal per week
een vat tabak van 150 pond of 68 kilogram aan Sittardse winkeliers. so
In zijn artikel over de verspreiding van koffie en thee ondervond ook J.C.G.M.
Jansen dat meer dan 90% van de uitvoer van deze producten bestemd was voor
een gebied dat binnen een straal van 35 kilometer van Maastricht lag.sl Een getuigenis uit 1640 onthult dat de inwoners van Tongeren, Bilzen, Hasselt, Sittard, Valkenburg, Herve, Verviers, Vise en andere omliggende plaatsen toen hun inkopen
deden bij kleinhandelaars in Maastricht. S2 Een eeuw later boden de Maastrichtse
detailhandelaars een nieuwe combinatie van diensten aan . Zij trokken voortaan
zelfnaar de plaatselijke verzorgingscentra en het platteland.
Tabel 5. Aantal exporteurs van tabak in verhouding tot het aantal tabaksver-

kopers. Per steekproeJ
Jaar
1730-1734*
1735-1739
1740-1744
1745-1749*
1750-1754*
1755-1759*
1760-1762

Tabaksexporteurs

Tabaksverkopers

3,5
13 ,4
17,6
20,6
20,3
18,3
16, 3

40,8
39,6
46,0
67,6
57,6
33 ,0
25,0

Procentue1e verhouding
8,6%
29,6%
38,3%
30,5%
35,2%
55 ,5%
65 ,2%

*Ontbreken van gegevens voor een of meerdere jaren.
Bron: a1s tabe11 .

De focusstrategie of speciaalzaak
Hoewel een speciaalzaak zelden voorkwam, was het aanbieden van een enkel
product en gespecialiseerde varianten vooral voordelig om een bepaalde doelgroep te bereiken. De winkelier trachtte in te spelen op de wens en van zijn clientee!. Modeverschijnselen op het vlak van de tabaksproductie moesten op de voet
79. Wat de groei van loka1e distributiecentra rond Maastricht en Aken betreft, zie onder
andere Jansen, Landbouw, 114-127.
80. G.A.M., Indivieze Raad, nrs. 489-501, 1729/30-1761 11 762 .
81. Jansen, 'Wi1tUkoffie of thee?' , 24.
82. R.A.L. , 13.DA, nr. 35, f' 249, 1640.
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gevolgd worden, zodat een grote kennis van producten, mogelijke leveranciers en
contacten noodzakelijk was. De meeste producten die aangeboden werden in een
tabaksspeciaalzaak waren schaarser op de markt en vaak lag de kostprijs hoger.
Verder moest niet aileen de kwaliteit van het product beter zijn, maar ook de
dienstverlening aan de consumenten die zich wellicht in de betere sociale kringen
bevonden. Indien een dergelijke doelgroep bereikt werd, kwam een duurzaam concurrentievoordeel tot stand. Dit maakte het mogelijk om zijn producten beter afte
schermen van concurrenten en imitatiegedrag te beperken. Gegevens over dergelijke speciaalzaken zijn schaars en zeker niet terug te vinden in een accijnsregister.
Veelal zal gezocht worden naar winkelboeken uit privearchieven of bronnen die
behoren tot gerechtelijke dossiers.
In Maastricht verwierf de 30-jarige Charles Hubert de Boumelle uit het Franse
Cambrai op 2 oktober 1749 het burgerschap.83 Twee jaar later, vanaf oktober 1751
we'rd hij ingeschreven als tabakshandelaar. Uit de correspondentie die over zijn
zaak bewaard is gebleven, blijkt dat de Boumelle een speciaalzaak had in de Franse
'andouilles' of 'karotten' van het Saint-Vincenttabaksblad. Karotten waren in
cylindervorm geperste snuiftabak van betere kwaliteit en merkelijk duurder. Het
rasp en gebeurde door middel van een handrasp door de consument zelf of door de
detailhandelaar. 84 Hubert de Bournelle beschikte over een uitgebreid net van handelscontacten. De karotten werden vanuit Duinkerken verzonden naar een tussenpersoon in 's-Hertogenbosch en via deze weg getransporteerd naar Maastricht.
Hiemaast onderhield hij contacten met leveranciers in Londen en een tussenpersoon in Utrecht. 85 Naast wijn, eau-de-vie, azijn, zout, boter en Vlaamse lakens
behoorde tabak tot de voomaamste producten die gelost werden in Duinkerke. De
Noord-Franse haven vormde de verbinding met Engeland en had verder relaties
met Spanje, Portugal, Noord-Europa en de Verenigde Provincien. 86 Andouilles of
karotten werden tot aan de tweede helft van de achttiende eeuw bijna uitsluitend
via de haven van Duinkerken naar de Nederlanden geexporteerdY
Van juli 1752 tot januari 1754 verhandelde de Bournelle 5.600 kilogram tabak,
waarvan minstens de he 1ft Franse karotten uit Duinkerken waren. Slechts 350
kilogram werd in Maastricht verkocht. De handelaar gebruikte de centrale ligging
van de stad als transitfunctie en leverde van hieruit grote hoeveelheden naar Keulen, Aken en Luik. Hiernaast deed hij ook kleinere plaatsen aan zoals Sittard,
Herve, Haccourt en de nabij Maastricht gelegen dorpen Lafelt en Smeermaas.
Ten slotte verkocht de Bournelle nog 300 pond karotten aan zijn collega Frans
Blonden, een van de grote tabaksverkopers van Maastricht. Om onbekende rede83.
84.
85.
86.
87.

Ubachs, Nieuwe burgers, 65.
Roessingh, InLandse tabak, 400-40 I.
R.A.L., 16.1139, nr. 14, Stukken afkomstig van particulieren.
E. Levasseur, Histoire de commerce de La France (Paris, 1911) dl.I, 452.
Roessingh, Inlandse tabak, 401.
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nen hield de speciaalzaak 'de Bournelle' in 1754 op met bestaan. Op 1 februari
werd de nog resterende voorraad verkocht. 88

6. Conclusie
In Maastricht had de stedelijke overheid al vrij vroeg begrepen dat de handel in
nieuwe producten door de heffing van accijnzen interessante winstmogelijkheden
opleverde. De corporatie van detailhandelaars reguleerde de verkoop en nam het
snelgroeiend aantal handelaars in genotsmiddelen binnen haar structuur op. Hoewei omstreeks 1730 tabaksartikelen, distillaten, theebladeren en koffiebonen in
Maastricht op grote schaal geconsumeerd werden, beschikte de kleinhandelssector niet volledig over deze markt. Pas enkele decennia later wist ze haar tekortkomingen tegenover prive-initiatieven weg te werken. Tussen de kleinhandelaars
zelf tekenden zich grote verschillen af. Omdat een beperkt aantal handelaars in
staat was een omzet van vele duizenden kilo's te realiseren, moesten negen op
tien verkopers zich tevreden stell en met een marktaandeel dat ver benenden de
helft van de totale verkoop in de stad lag. Binnen deze omvangrijke groep was de
concurrentie dan ook het hevigst. Wat echter het meest opviel was de grote flexibiliteit die detailhandelaars in hun verkoop van tabak aan de dag legden. Aanhoudend traden nieuwe tabakshandelaren tot de markt toe en keerden anderen zich af.
Vaak werd een tweede, derde en zelfs vierde poging ondernomen om de tabaksverkoop in hun handelszaak voldoende van de grond te krijgen. Slechts een klein
aantal slaagde erin een langdurige handel in rook- en snuifwaren op te bouwen.
Maar omdat heel wat kleinhandelaars vooral ook rekening hielden met de marktschommelingen en zochten naar snelgroeiende marktsegmenten is het twijfelachtig of continulteit wei altijd nagestreefd werd. De grootste schommelingen betreffende de verkoop van genotsmiddelen deden zich voor toen militaire troepen tussen
1746 en 1749 samentrokken in en rond de Maastrichtse vesting. De spectaculaire
stijging van de consumptie van genotsmiddelen veroorzaakte toen een sterke groei
van het aantal kleinhandelaars op deze markt. Zelfs reeds bestaande tabaksverkopers ijverden om bestellingen van militaire kampen binnen te rijven, waardoor ze
hun normaal clienteel verwaarloosden. De invloed van Maastricht als vestingstad
was onmiskenbaar en de gevolgen van de krijgsverrichtingen in het kader van de
Oostenrijkse Successieoorlog bleven wat de tabaksverkoop betreft zelfs aanwezig tot voorbij de jaren vijftig van de achttiende eeuw. Het grote aantal kleinhandelaars dat oorlogswinsten nastreefde, haakte na de militaire verwikkelingen niet
onmiddellijk af. De markt raakte blijkbaar oververzadigd en in 175311754 halveerde hun aantal eensklaps, zodat er meer ademruimte kwam voor de overblijvers.
Behalve inspelen op de tabaksmarkt als groeipool met snelle winstmogelijkheden,
88. R.A.L., 16.1139, nr. 14, Stukken atkomstig van particulieren.
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zoals de periode vanaf 1730 to en de verkoop gestaag toenam en een climax bereikte ten tijde van de troepenconcentraties, von den kleinhandelaars ook andere
marktstrategieen. Een uitbreiding van de aangeboden winkelwaren verhoogde de
omzetmogelijkheden van een winkelzaak in zijn geheel. Voorts werden bij deze
strategie de risico's van de ondememing ingedijkt indien de verkoopscijfers van
een bepaalde productsoort sterk achteruitliepen. Toch waren er ook kleinhandelaars die zich toelegden op een gespecialiseerd aanbod. Uit het voorbeeld van
Boumel werd vooral duidelijk dat export noodzakelijk was en dat met name een
kapitaalkrachtige elite als doelgroep moest aangeboord worden. Een laatste belangrijke marktstrategie, die omwille van de omvang van het bronnenmateriaal
vooralsnog niet uitvoerig onderzocht kon worden, was de op een buitenstedelijke
markt gerichte export van Maastrichtse kleinhandelaars. Een heuse expansie van
de uitvoer kwam met name tot stand to en het besteedbaar inkomen op het omliggende platteland toenam en er steeds meer niet-levensnoodzakelijke producten
geconsumeerd werden. Dit viel duidelijk af te lei den uit het organisatiepatroon
van de buitenstedelijke leveringen: daar waar tijdens de jaren dertig bestellingen
kwamen uit het Rijnland, de Verenigde Provincien, Brabant en Luik, verkleinde
de geografische verspreiding van de export zich tijdens de volgende jaren tot een
gebied binnen de regio Aken-Hasselt-Luik-Maastricht. Binnen de grenzen van
een sterk ingekrompen afzetgebied ondemamen, in dit geval, tabaksverkopers pogingen om op een beperkt aantal plaatsen een zo regelmatig mogelijke afzet te
bewerkstelligen met een zo groot mogelijk handelsvolume.
Het vraagstuk omtrent de opkomst en de ontwikkeling van de kleinhandel tijdens
de achttiende eeuw blijft vanuit historisch-wetenschappelijk oogpunt ondergewaardeerd. Nochtans biedt dit onderzoeksveld heel wat inzichten over de distributiewijze van massagoederen op wereldvlak naar de consument op lokaal vlak. De toename van het aantal goederen en de verruiming van het aanbod had niet aileen een
belangrijke invloed op de veranderingen in het consumptiepatroon, maar ook de
kleinhandel evolueerde mee. Hoewel H. Mui en L.H. Mui formuleerden dat de
transformaties binnen de kleinhandelssector hun weerslag hadden op de economie
in het Engeland van de achttiende eeuw, moet hiemaast dringend onderzocht worden welke invloed deze veranderingen had den op sociale, politieke en zelfs culturele aspecten van de achttiende-eeuwse samenleving.

IX

Voeding, fysieke arbeidscapaciteit en productiviteit
in Nederland, ca 1850-ca 1900
U.A. DE BEER

1. Inleiding
Voor de Nederlandse voedingsdeskundigen van het eerste uur zoals G.J. Mulder,
thans beschouwd als de grondlegger van de sociale voedingsleer, of 1. Moleschott,
ook als vrijdenker bekend, stond het vast dat een beter gevoede arbeider een productiever werkman was.! Met dit soort opvattingen bevonden Mulder en Moleschott zich in goed gezelschap. Zo meende Adam Smith: 'A plentiful subsistence
increases the bodily strength of the labourer Coo .) where wages are high, accordingly, we shall always find the workmen more active, diligent, and expeditious, than
where they are IOW'.2
Voedingsdeskundigen zijn tegenwoordig genuanceerder in hun uitlatingen. Ze
houden de mogelijkheid open dat de beschikbaarheid van meer of minder voedsel
niet aileen de arbeid , maar ook, en misschien vooral, de energiebesteding in de vrije
tijd bei'nvloedt. Daarnaast wijzen zij erop dat extra voedsel tot gewichtstoename
kan leiden, en dus niet zonder meer tot een grotere energiebesteding in of buiten de
1. Een van de belangrijkste geschriften van Mulder is De Voeding in Nederland in verband tot de volksgeest (Rotterdam, 1847). Over Mulder zie bijvoorbeeld: A.P. den Hartog,
' Modern nutritional problems and historical nutrition research with special reference to the
Netherlands ' in : HJ . Teuteberg (ed.), European Food History. A Research Review (LeicesterlLondeniNew York, 1992) 56-57; A.H. van Otterloo, 'Voedzaam, smakelijk en gezond.
Kookleraressen en pogingen tot verbetering van eetgewoonten tussen 1880 en 1940' ,
Sociologisch Tijdschrift 12/3 (1985) 498-499 ; N. Mani, 'Die wissenschaftliche Ernahrungslehre im 19. Jahrhundert' in: E. Heischkel-Arteit (ed.) , Erniihrung und Erniihrungslehre im
19. lahrhundert (Oiittingen , 1976). Over Moleschott als voedingsdeskundige: OJ. van
Meurs , 'Jacob Moleschott (1822-1893)', Voeding 14/5 (1953) 237-240.
2. A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Oxford,
1976) 91.
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arbeid hoeft te leiden. Volgens de huidige voedingsdeskundigen is het dus noodzakelijk om de energiebesteding in relatie tot de voedse1consumptie en het Iichaamsgewicht te beschouwen. James en Schofield verwoorden de heersende opvaUingen met hun kernachtige uitspraak: 'it is no longer sensible to state C... ) that a
weight-stable population has an energy intake of 80 per cent of its energy requirements unless it is recognized that this must mean that energy expenditure is also at
80 per cent of the expected value. Thus either the population is underweight, or it
is very inactive'.3
Omdat de per capita voedse1consumptie zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw relatief laag was, zou de bevolking volgens moderne inzichten een
laag lichaamsgewicht hebben gehad of betrekkelijk inactief zijn geweest. De laatste mogelijkheid zou betekenen dat de arbeider lichamelijk tot weinig in staat was.
De afgelopenjaren is er een groeiende belangstelling voor de antropometrische
geschiedschrijving, waarvan Floud, Fogel, Steckel, Komlos en Drukker de smaakmakers zijn. 4 Een van de thema's hier is de relatie tussen voeding, fysieke arbeidsproductiviteit en economische groei. Zo schrijft Fogel: 'C ...) it appears that improved nutrition and health accounted for at least 20 percent of British economic
growth, and the best estimate could be as high as 30 percent'.5
Deze verkennende studie sluit aan bij het perspectief van Fogel. Aileen wordt
arbeid hier niet in abstracto beschouwd. Van diverse beroepen zuBen we voor de
tweede helft van de negentiende eeuw nagaan hoe de fysieke productiviteit zich
ontwikkelt en in hoeverre een relatie met de voeding aantoonbaar is. 6 Voordat we
het historisch materiaal presenteren, zuBen we eerst het theoretische, voedings3. W.P.T. James en E.C. Schofield, Human Energy Requirements. A Manualfor Planners
and Nutritionists (Oxford/New Yorkffokio, 1990) 41.
4. Bijvoorbeeld: RW. Fogel, SL Engerman, R. Floud, RA. Margo, K. Sokoloff, RH.
Steckel, J. Trussel, G.c. Villaflor en K.W. Wachter, 'Secular changes in American and British stature and nutrition', Journal of Interdisciplinary History XIVI2 (1983) 470-472; R.
Floud, K. Wachter en A. Gregory, Height, health and history. Nutritional status in the
United Kingdom, 1750-1980 (Cambridge/New York/Melbourne, 1990),272-274, 303-304;
J.w. Drukker en V. Tassenaar, 'Paradoxes of Modernization and Material Well-Being in the
Netherlands during the Nineteenth Century', in: RH. Steckel en R Floud (eds.), Health
and Welfare during Industrialization (Chicago/Londen, 1997).
5. R Fogel, 'The Conquest of High Mortality and Hunger in Europe and America: Timing
and Mechanisms', in: P. Higonnet, D.S. Landes en H. Rosovsky (eds.), Favorites of Fortune. Technology, Growth and Economic Development since the Industrial Revolution (Cambridge/Londen, 1991) 62-63 . Het betreft de per capita groei tussen 1780 en 1979. De dagelijkse consumptie van een volwassen man stijgt dan van 2.944 naar 3.701 kcaJ. Volgens
Fogel correspondeert deze toename met een stijging van 56% van de voor arbeid beschikbare energie.
6. Sommige economisch-historici zoals Mokyr hebben de voeding trachten te relateren
aan het tijdstip van industrialisatie. De gedachte is in eerste instantie dat lage nominale
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deskundige kader schetsen, gevolgd door een bespreking van de resultaten van
modern voedingsonderzoek en door een kwantitatieve, hypothetische schatting van
de samenhang tussen voeding en (fysieke) arbeidsproductiviteit.

2. Voeding en arbeid: bet tbeoretiscbe, voedingsdeskundige kader
De relatie tussen voeding en arbeid heeft meerdere dimensies. Het meest in het
oog springend is de relatie tussen de hoeveelheid voedselenergie en de beschikbaarheid van energie voor arbeid. Beperkte beschikbaarheid van voedsel kan echter ook de gelOndheid en het afweersysteem van het lichaam ondermijnen , waardoor de mens frequenter of in ems tiger mate door infectieziekten wordt geveld, en
niet of nauwelijks tot werken in staat is . Een grotere morbiditeit kan resulteren in
verlies aan arbeidsdagen en dus aan arbeidsproductiviteit. Daarnaast is er nog de
relatie tussen voeding op (zeer) jonge leeftijd en de fysieke arbeidscapaciteit op
(bijna) volwassen leeftijd. Onder fysieke capaciteit wordt de maximale krachtsinspanning per tijdseenheid verstaan. In de volgende paragrafen worden enkele van
deze relaties nader toegelicht.

Het principe van de energiebalans
Een van de wetten van de thermodynamica, lOals in onderstaande afbeelding 1.
gei1lustreerd, luidt dat energie niet kan 'verdwijnen' .7
Wanneer de mens het met minder voedsel dan gewoonlijk moet doen, treden
diverse aanpassings-mechanismen in werking. In navolging van de FAOIWHO/
UNO onderscheiden James en Schofield onder meer: 'social/behavioural adaptation ' en 'biological adaptation ' .R

lonen de industrialisatie zouden bevorderen. Uit een vergelijking tussen verschillende
landen in West-Europa blijkt dat deze gedachte echter geen algemene geldigheid bezit. Het
zou daarom kunnen zijn, nog steeds volgens Mokyr, dat lage nominale lonen gepaard gaan
met een geringe 'worker efficiency'. In dat geval zou te begrijpen zijn waarom lage lonen
niet noodzakelijkerwijs de industrialisatie snel vooruit he\pen. Een gebrekkige voeding zou
een van de oorzaken kunnen zijn van geringe 'worker efficiency '. Uit hetzelfde onderzoek
blijkt overigens dat een rol van de voeding in de 'take off' van de industrialisatie weinig
aannemelijk is. Zie: J. Mokyr, 'Editor' s Introduction: The New Economic History and the
Industrial Revolution' in: idem, The British Industrial Revolution. An Economic Perspective (Boulder/Oxford, 1993) 89-90 en idem, 'Dear Labor, Cheap Labor, and the Industrial
Revolution' in: Higonnet et aI. , Favorites of Fortune, 177-200.
7. G.H. Beaton, 'The significance of adaptation in the definition of nutrient requirements
and for nutrition policy ' in: K. Blaxter en J.e. Waterlow (eds .), Nutritional Adaptation in
Man (LondenlParijs, 1985) 219-232.
8. James en Schofield, Human Energy Requirements, 91-96.
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Afbeelding 1. De 'eternal triangle of energy'.
energiereserve

energieopname

energiebesleding

Bron: zie tekst.

'Social/behavioural adaptation' is de vorm van aanpassing waarbij mensen de
omvang en intensiteit van hun activiteiten beperken zonder dat hun lichaamsgewicht (energiereserve) hoeft te veranderen. Wanneer dat onvoldoende soelaas
biedt, treedt de 'biological adaptation' in werking. Bestaande energiereserves worden
gemobiliseerd, met als gevolg een daling van het lichaamsgewicht. Voorbij een
zeker punt veroorzaakt de 'biological adaptation' ook een daling van het basaal
metabolisme, doorgaans de voornaamste component van de energiebesteding. Bij
dit basaal metabolisme moet men zich het geheel van lichamelijke activiteiten voorstellen, zoals de activiteiten van hart, hersenen, maag-darmkanaal enzovoorts,
wanneer het lichaam in volkomen rust en in een aangename omgevingstemperatuur verkeert. De 'biological adaptation' zorgt ervoor dat het lichaam uiteindelijk
weer in energiebalans komt tegen de prijs van een lager lichaamsgewicht en een
lager basaal metabolisme.
Het gebruik van lichaamsreserves als energiebron kan op den duur de fysieke
arbeidscapaciteit aantasten, namelijk wanneer niet aileen de vetmassa maar ook
de actieve celmassa in weefsels en spieren als brandstof worden benut. Minder
actieve celmassa betekent minder arbeidscapaciteit.
Het zal duidelijk zijn dat onze aandacht met name uitgaat naar de 'social/behavioural adaptation'. In dit verband gaat het om de Vraag of meer voedsel leidt tot
een grotere arbeidsprestatie. De resultaten van modern voedingsonderzoek kunnen daar wellicht meer over zeggen.

Voeding en fysieke arbeidscapaciteit
Onder fysieke arbeidscapaciteit wordt de maximum arbeidsprestatie verstaan. Deze
wordt doorgaans gemeten als het maximale zuurstofverbruik per tijdseenheid en is
onder meer afbankelijk van de hoeveelheid actieve cel- en spiermassa. Van twee
mannen die hetzelfde gewicht naar lengte hebben zal de langste van de twee de
grootste maximale zuurstofopname hebben, omdat hij over meer spiermassa beschikt. Met name in beroepen waarbij het op kracht of uithoudingsvermogen aankomt, speelt de fysieke arbeidscapaciteit een grote rol.
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Het mag bekend worden verondersteld dat de voeding in de peuterjaren een
belangrijke invloed heeft op de bereikte lengte op (bijna) volwassen leeftijd. Een
betere voeding van kinderen zal dus een groter potentieel van arbeiders opleveren
die tot fysiek zwaar werk in staat zijn en die dit bovendien sneller kunnen doen. 9

3. De resultaten van modern voedingsonderzoek naar de 'nutrition-productivity link'
In 1985 schrijft Ferro-Luzzi: 'it is safe to assume that socio-behavioural modifications are the leading strategy in economizing energy expenditure, overriding in importance any other adaptive process ' om daarop te laten volgen: 'given these premises ( ... ) it is surprising how little data exists in the literature to prove the existence
of this form of adaptation and to evaluate what are the costs to individuals and
societies of such a survival strategy' .10
In het begin van de jaren negentig laat Korjenek weten dat: 'considerable effort
has been made by scientists and economists to prove the nutrition and health status
of individuals affect their productivity at work' . Hij voegt daaraan toe: 'much research is inconclusive because there is empirical difficulty in trying to explain a
relationship between two outcomes determined by individual and household choices (1) the consumption of inputs to nutrition and health and (2) the expenditure of
energy' .11 Desondanks meent Korjenek dat 'repeated significant associations between improved nutrition and increased production support the nutrition-production
hypothesis' . 12 Hij besluit met de constatering: 'it remains unclear when diminishing
productivity returns to nutrition and health set in and if the point of diminishing
returns changes for laborers with different ages, sexes and occupations' .13 In een
ander, in 1994 verschenen overzichts-artikel van de literatuur over de relatie tussen
voeding en arbeidsproductiviteit, concluderen de auteurs evenals Korjenek dat er
inconsistenties zijn in de onderzoeksresultaten: '( ... ) the research relating nutritional status to work capacity is more consistent than the research linking nutritional
status to productivity. None of the studies to date provide evidence that elucidates
the pathways through which improved nutrition improves economic productivity' .14
9. Een uitstekende beschrijving van de aspecten van fysieke arbeidscapaciteit geeft p.
Dasgupta, An Inquiry into Well-being and Destitution (Oxford, 1993) 432-466.
10. A. Ferro-Luzzi, 'Work capacity and productivity in long-term adaptation to low energy
intakes ' in: Blaxter en Waterlow (eds.) Nutritional Adaptation in Man, 61.
II. P.A. Korjenek, 'The relationship between consumption and worker productivity: nutrition and economic approaches', Social Science and Medicine 35/9 (1992) 1103 .
12. Ibidem, 1107-1108.
13. Ibidem, 1112.
14. E. Kennedy en M. Garcia, 'Body mass index and economic productivity', European
Journal of Clinical Nutrition 48 (1994) Supp1.3, 47.
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Ook buiten de kringen van medici of voedingsdeskundigen zijn de resultaten van
modern voedingsonderzoek onderwerp van studie geweest. Zo schrijven Floud,
Wachter en Gregory: 'this work (i.e. modern voedingsonderzoek-jdb) has essentially been inconclusive. There is some evidence that low levels of nutritional status
reduce the endurance of workers, so that they are incapable of sustaining heavy
physical work over long periods. There is, by contrast, little evidence that even
quite malnourished individuals cannot summon up energy for short bursts of work
effort' .15 Dasgupta is -ten onrechte- een stuk optimistischer. In zijn opus magnum,
An Inquiry into Well-Being and Destitution (1993), laat hij weten dat 'the link
between nutritional status, physical work capacity, endurance, and physical productivity is an established fact' .Ifi
De vraag die zich nu voordoet, is wat de oorzaken zijn van de inconsistenties van
de onderzoeksresultaten en van het feit dat in ongeveer de helft van de gevallen
geen verband tussen voeding en arbeidsprestatie wordt gevonden. Hiervoor bestaan tenminste drie redenen: 'uitval van proefpersonen', inadequate experimenteIe opzet en analyse van de resultaten en de aard van het onderzoek. In diverse
experimenten blijken er nogal wat uitvallers te zijn, zodat het de vraag is of de
uitkomsten van de overblijvers weI representatief zijn voor de uitvallers. In enkele
studies waarin proefpersonen na extra voedsel gekregen te hebben, harder gingen
werken, is vaak volstaan met het berekenen van correlaties en geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat een derde factor in het spel was. Een uit de psychologie bekende factor is het zogeheten Hawthorne effect: door de aanwezigheid
en aandacht van de onderzoekers wordt het moreel van de onderzochten opgevijzeld en verbetert de arbeidsprestatie. 17 In diverse studies valt dit effect niet uit te
sluiten. Vanwege de aard van biomedische experimenten zijn 'verstorende invloeden' zoals de motivatie van de proefpersonen moeilijk te controleren.
In meer economisch georienteerd onderzoek naar voeding en arbeidsprestatie
spelen 'efficiency wages' een centrale rol. Cruciaal voor een 'efficiency wage'
model is de veronderstelling dat iemand aileen werkt als hijlzij meer consumeert
dan nodig is voor louter voortbestaan. Verder wordt aangenomen dat de extra
energie boven het absolute bestaansminimum in eerste instantie leidt tot extra opbrengsten; daarna zal de extra consumptie juist gepaard gaan met verminderde
opbrengsten. 18 Grafisch kan deze nutrition-production curve voorgesteld worden
als een halve sinusoi"de.
15. Floud et aI., Height, health and history, 273.
16. Dasgupta, An Inquiry into Well-being, 436.
17. Zie: H.e. Lindgren en D. Byrne, Psychology. An Introduction to a Behavioral Science
(New York, 1971) 637-638; M.e. Latham, 'Nutritional Problems in the Labor Force and Their
Relation to Economic Development' in: N.S. Scrimshaw en M. Behar, Nutrition andAgricultural Development. Significance and Potential for the Tropics (New York/Londen,
1976)82.
18. Korjenek, 'The relationship between consumption and worker productivity', 1108-1109.
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Onderzoek gebaseerd op 'efficiency wages ' levert volgens Korjenek eveneens
tegenstrijdige resultaten op, al wordt vaker een positief verband tussen voeding en
productiviteit gevonden. In diverse studies waarin voeding en arbeidsprestatie positief samenhangen, lijkt het patroon te zijn dat de verminderde opbrengsten van
een betere voeding al snel na het overschrijden van het absolute bestaansminimum
optreden. Dit zou betekenen dat factoren als motivatie al vroeg hun invloed doen
gelden .
Het moge duidelijk zijn dat het moderne voedingsonderzoek geen kant-en-klare
bewijzen levert voor de stelling dat meer voedsel automatisch leidt tot een hogere
productiviteit. De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat het 'willen' (motivatie) en het 'kunnen' (energie of capaciteit) nog niet scherp genoeg van elkaar te
scheiden zijn. Er is met andere woorden nog onzekerheid over de lengte van het
interval waarvoor de 'nutrition-production-curve' geldig is.

4. Een theoretische schatting van de ontwikkeling van de fysieke productiviteit in relatie tot verbeterde voeding
In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er voor een volwassen man
circa 2.470 kcal per dag beschikbaar; omstreeks 1900 waren dit er ongeveer 2.990. 19
De distributie van deze calorieen over de verschillende lagen van de bevolking
geeft ons echter meer informatie over eventuele calorische tekorten dan een gemiddelde. Volgens de huidige historische inzichten geldt voor de distributie van
deze calorieen een lognormale verdeling, terwijl de variatiecoefficient ongeveer
19. Voor de berekening van de consumptie is gebruik gemaakt van gegevens over de binnenlandse productie van voedsel voor menselijke consumptie en de netto-import van levensmiddelen. Deze gegevens zijn verzameld in het kader van het project reconstructie nationale
rekeningen en mij bereidwillig beschikbaar gesteld door dr. E. Horlings. Een toelichting op de
aard van de gegevens is opgenomen in: E. Horlings en J-P Smits, 'Private consumer expenditure in the Netherlands, 1800-1913', Economic and Social History in the Netherlands 7
(1996) 15-40. De calorische waarden van de voedingsmiddelen zijn ontleend aan het Nederlands voedingsstoffenbestand 1986-1987 (,s-Gravenhage, 1986). Gedurende de eerste helft
van de negentiende eeuw was de per capita calorische consumptie ± 1.800 kcal per dag;
rond 1900 bedroeg deze 2.180 kcal per dag. In deze reconstructie is geen rekening gehouden met de consumptie van wild, gevogelte en eieren -en belangrijker- van (raap-)olie of
reuzel. Aangezien met name olie en reuzel per gewichtseenheid zeer calorierijk zijn, lijkt een
vermeerdering van de genoemde hoeveelheden calorieen met ruim 5% gepast. Volgens een
opgave van Mouthaan over de voeding in een volksgaarkeuken blijkt aileen al de warme
maaltijd uit vier tot vijf calorieprocenten (rund-)vet te bestaan. Zie: N. Mouthaan, 'Over
voeding en volksgaarkeukens', Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij
ter bevordering van handel en nijverheid (1871) 55; voor de calorische berekeningen zie:
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0 ,3 is .20 Tabel 1 toont de geschatte verdeling voor de Nederlandse mannelijke bevolking.
Tabel 1. Verdeling van de dagelijkse hoeveelheid calorieen over de mannelij-

ke bevolking in de negentiende eeuw

deciel
hoogste
negende
achtste
zevende
zesde
vijfde
vierde
derde
tweede
eerste

dageJijks beschikbare kcal
lehelft 1geeeuw
rond 1900
3.961
3.215
2.887
2.650
2.455
2.280
2.112
1.939
1.741
1.413

4.794
3.892
3.494
3.208
2.972
2.7ffJ
2.557
2.347
2.107
1.711

Bron: zie tekst.
Welke implicaties heeft deze verdeling nu ? De arbeiders wier consumptie in de
eerste helft van de negentiende eeuw behoort tot de onderste twee decielen, blijken nauwelijks tot reguliere arbeid in staat te zijn : hun energieconsumptie bedraagt
niet meer dan wat nodig is voor overleven in de ruime zin des woords .21. De toename nu van de calorische consumptie in de tweede helft van de negentiende eeuw
heeft er waarschijnlijk toe geleid dat meer mannen uit de onderste lagen van de
bevolking bij het productieproces konden worden betrokken, hetgeen de economische groei wellicht ten goede kwam.
H. Klompmaker en H. Vink, 'De voeding der arbeidende klasse 1850-1900. Een analyse
gebaseerd op arbeiderbudgets ' , kandidaatsscriptie (Groningen, 1977) 18. De omrekening
van de hoofdeJijke consumptie naar die van een volwassen man komt tot stand door FAOaanbeveJingen voor energieconsumptie naar geslacht en leeftijd te combineren met de
bevolkingssamenstelling naar geslacht en leeftijd (zie: G. Bekaert, 'Caloric Consumption in
Industrializing Belgium ' , The Journal of Economic History 51/3 (1991) 633-655). Informatie
over de bevolkingssamenstelling is afkomstig uit de diverse volkstellingen. Het blijkt dat
de energieconsumptie per volwassen man verkregen kan worden door deling van de per
capita energieconsumptie met een con stante factor, namelijk 0,767.
20. R. Fogel, 'The Conquest of High Mortality ' ,44-45. De variatiecoefficient is gedefinieerd als de standaardafwijking gedeeld door het gemiddelde.
21. Overleven in de ruime zin des woords, in de Angelsaksische literatuur aangeduid als
' maintenance requirement' , heeft betrekking op de hoeveelheid energie die nodig is voor
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Een tweede implicatie is dat een zeer aanzienlijk deel van de mannelijke bevolking niet in staat lijkt tot (matig) zware arbeid gedurende de eerste helft van de
negentiende eeuw. Volgens moderne inzichten heeft een arbeider voor matig zware arbeid dagelijks zo'n 3.000 kcal nodig. 22 In de genoemde periode wordt pas na
het achtste deciel een consumptieniveau bereikt dat met matig zware arbeid verenigbaar is, terwijl we ervan uit kunnen gaan dat meer dan de helft van de vol wassen mannen hierop in beginsel is aangewezen . Rond 1900 is de ealorieenvoorziening zodanig verbeterd dat het gros van de bevolking voldoende energie heeft voor
(matig) zware arbeid. Deze verbetering kan gezorgd hebben voor een stijging van
de fysieke arbeidsproduetiviteit.
Het potentiele effect van de groei van de calorische consumptie op de arbeidsproductiviteit kunnen we als voIgt illustreren. We sehatten het gewieht van de
doorsnee volwassen man in de eerste helft van de negentiende eeuw op 66 tot 67
kg, en rond 1900 op bijna 70 kg.23 Het gewieht voor de eerste eeuwhelft is op het
eerste gezicht nogal hoog. Niettemin wijzen de cijfers die de commissie De Vries
Robbe tussen 1860 en 1870 heeft verzameld, op een dergelijk gewieht. De aanname dat dit gewieht ook voor 1850 overeenstemt met het gemiddelde gewieht, is om
twee redenen geloofwaardig. In de genoemde peri ode is de ealorisehe eonsumptie
niet hoger dan in de eerste eeuwhelft. 24 Ook het feit dat volgens Drukker en Tassenaar de loteling tussen 1850 en 1875 nog niet langer was dan zijn voorganger in
de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw, wijst in deze riehting.25
Op basis van de genoemde liehaamsgewiehten heeft een volwassen man voor
overleven in de ruime zin des woords dagelijks 2.098 tot 2.189 keal nodig geduren-

opstaan, aankleden, eten, lezen en dergeJijke; kortom voor minimale inspanning. Iedere
vorm van arbeid is hierbij uitgesloten . Zie: James en Schofield, Human Energy Requirements, 95. De 'maintenance requirement' bedraagt ongeveer 1,27 * BMR. Met de BMR
wordt het basaal metabolisme bedoeld. Dit begri p is in paragraaf 2.1 toegelicht. Verondersteld is dat mannen in de onderste decielen 157 em lang en 47 kg zijn. Zie: Fogel, The
Conquest of High Mortality', noot 17. James en Schofield (pag. 25) geven voor een volwassen man, in leeftijd varierend van 30 tot 59 jaar, de vergelijking: BMR =11,6 * lichaamsgewicht (in kg) + 879. De dagelijkse 'maintenance requirement' komt dan uit op ongeveer
1.800kcal.
22. James en Schofield, Human Energy Requirements, 96 (figuur 7.1).
23. Het gewicht van 66-67 kg is gebaseerd op A.A.C. de Vries Robbe, Rapport van de
commissie be last met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende ('s-Gravenhage, 1871) tabel K ('gemengde' bevolking van 25-39 jaar). Het gewicht
voor 1900 is geschat door middel van lineaire interpolatie tussen 1870 en 1990. Voor de
cijfers van 1990 zie: Statistisch laarboek ('s-Gravenhage, 1995) 487-488 .
24. Voor de gegevens waarop deze constatering is gebaseerd verwijs ik naar noot 19.
25. Drukker en Tassenaar, 'Paradoxes of Modernization, 341 (fig. 9.1).
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de de eerste helft van de negentiende eeuw respectievelijk rond 1900.26 In de
genoemde peri ode bedraagt de dagelijkse consumptie van een volwassen man,
zoals reeds vermeld, 2.470 respectievelijk 2.990 kcal. Voor arbeid (en actieve vrijetijdsbesteding) resteren dan 372 respectievelijk 847 kcal per dag. Bij een constante
verhouding tussen arbeid en actieve vrijetijdsbesteding zou sprake zijn van zeker
een verdubbeling van de (fysieke) arbeidsproductiviteit in vijftigjaar tijd . Dit betekent dat de stijging van de voor werk beschikbare energie circa 1,4% per jaar
bijdroeg aan het jaarlijkse groeitempo van het per capita nationaal inkomen (2°,02_
1=0,014). Gelet op de jaarlijkse groei van het per capita bruto nationaal inkomen
met 0,9% in de tweede helft van de negentiende eeuw, is de geschatte verdubbeling van de arbeidsproductiviteit zeer onwaarschijnlijk.27 Blijkbaar werd de extra
beschikbare energie in belangrijke mate be steed aan activiteiten in de vrije tijd,
voor zover het de doorsnee volwassen man betreft. Een realistischer 'guesstimate ' is een toename van de arbeidsprestatie met 50%, hetgeen neer zou komen op
een bijdrage van 0,8% per jaar aan het jaarlijkse groeitempo van het per capita
nationaal inkomen (l,so.D2-1=0,0081).
In deze schatting is het potentiele effect van een grotere fysieke capaciteit, vanwege het langer worden van met name jonge arbeiders, niet verwerkt. De reden
hiervoor is dat er geen 'techniek' beschikbaar is om zoiets te doen. Verder is
aangenomen dat de langere arbeider even efficient voedselenergie omzet in arbeid
als zijn kleinere collega enkele decennia daarvoor. 28

5. Case-studies naar de samenhang tussen voeding en fysieke productiviteit
De resultaten van modern voedingsonderzoek wijzen uit dat de helft van de studies
geen samenhang tussen voeding en arbeidsprestatie te zien geeft, zonder dat de
oorzaken daarvan volledig zijn opgehelderd. Het is dan ook niet verstandig ons tot
een beroepsgroep te beperken. Het type arbeid dat we onder de loep nemen behoort in beginsel tot de categorie fysiek zwaar. Hiervoor is de calorieenvoorziening
waarschijnlijk eerder een beperkende factor dan voor lichte arbeid. Bovendien telt
de fysieke capaciteit meer. Het is niet voor niets dat in het meeste biomedisch
26. De BMR van een man van 66,6 kg is 1.652 kcal. Zijn 'maintenance requirement' is: 1,27
* 1.652 =2.098 kcal. Van een man van 69,8 kg is de BMR 1.689 kcal en de 'maintenance
requirement' 2.145 kcal.
27. J.P. Smits, E. Horlings en J.L. van Zanden, The Measurement of Gross National Product and its Components. The Netherlands, 1800-1913. Research Memorandum nr. 1

(Utrecht, 1997) 45.
28. Over deze kwestie is het 1aatste woord echter nog niet gesproken, zie : S.R. Osmani,
'Nutrition and Economics of Food: Implications of Some Recent Controversies' in: S.R.
Osmani (ed.), Nutrition and Poverty (Oxford, 1991).
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onderzoek het effect van extra voedselverstrekking op de arbeidsprestatie bij zware arbeid wordt geevalueerd.
Enkele criteria voor de keuze van een beroep zijn een eenvoudig meetbare output en een niet of nauwelijks technisch veranderend arbeidsproces. Beroepen
waaraan gedacht kan worden zijn: metselaar, steen bakker, oogstarbeider of turfgraver. Enkele van deze beroepen nu worden (gedeeltelijk) als seizoenarbeid uitgeoefend. Voor ons inzicht in een samenhang tussen voeding en arbeidsprestatie is
het verstandig ook beroepen te bestuderen die niet als seizoenarbeid worden uitgeoefend. Aan de genoemde beroepen voegen we daarom het beroep van machinale
wever en spinner toe. Hierbij gaat het weliswaar om arbeid die niet veel energie
vraagt of hoge eisen stelt aan de fysieke arbeidscapaciteit, maar de output is eenvoudig meetbaar en de gebruikte machinerieen zijn goed gedocumenteerd.
In de verschillende case-studies zullen we nagaan of er sprake is van een verandering van de intensiteit of fysieke productiviteit van de arbeid en, als dat het geval
is , welke oorzaken daar dan aan ten grondslag liggen. De voeding zullen we als
mogelijke oorzaak apart behandelen in de vorm van twee intermezzo's, een voor
de seizoenarbeid en een voor de overige vormen van arbeid.

Oogstarbeid in de landbouw
In het voetspoor van Gregory Clark heeft Van Zan den onderzoek verricht naar de
betekenis van intensivering van de arbeid voor de landbouwproductiviteit. 29 Daarbij speelt niet aileen de vraag of regionale verschillen in landbouwproductiviteit
verband houden met verschillen in arbeidsintensiteit, maar ook of in de loop van de
negentiende eeuw de intensiteit van de arbeid toeneemt. 30 De laatste vraag is voor
ons onderzoek relevant.
Van Zanden komt tot de slotsom dat in het bijzonder in Groningen tussen 1830 en
1906 de productiviteit van het maaien, binden en opzetten met 30 tot 40% is toegenomen. Door het ontbreken van gegevens in de tussenliggende jaren valt overigens
niet te zeggen hoe deze productiviteitswinst zich precies ontwikkelde.
Wat het maaien betreft sluit hij niet uit dat technische verbeteringen van de gebruikte werktuigen invloed hadden op de arbeidsproductiviteit, maar intensivering
speelde naar zijn mening waarschijnlijk een rol. Bij het binden en opzetten werden
geen werktuigen gebruikt. De toename van de productiviteit wijst hier dus duidelijk
op intensivering van het werk.3'

29. G. Clark, 'Productivity Growth without Technical Change in European Agriculture before 1850', Journal of Economic History 47/2 (1987) 419-432.
30. J.L. van Zanden, 'Landbouwproduktiviteit en de intensivering van de arbeid' in: H.
Diederiks, J.Th. Lindblad en B. de Vries, Het platteLand in een veranderende wereLd.
Boeren en het proces van modernisering (Hilversum, 1994) 222.
31. Ibidem, 226-227.
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Over de oorzaken van deze intensivering laat Van Zanden zich hier niet uit.
Priester beschrijft in zijn dissertatie over de economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen gedurende de negentiende eeuw een fenomeen dat in dit verband van belang kan zijn. Zo wijst hij op een 'steeds geraffineerder arbeidsdeling '
die mogelijk werd gemaakt door het grote en groeiende aanbod van loonafhankelijken. Deze toenemende arbeidsdeling uitte zich in een groeiende scheiding van
simpele werkzaamheden, verricht door goedkope arbeid(st)ers, en meer complexe,
beter betaalde activiteiten. In de praktijk werden simpele werkzaamheden veelal
gereduceerd tot een taak die door een grote groep arbeiders kon worden uitgevoerd. Dit gebeurde efficienter c.q. sneller dan wanneer de 'gezinsleden van de
keuter' dit deden. Priester noemt daarbij het binnenhalen van de oogst als voorbeeld.32

Het handmatig vormen in de steenfabricage
Het fabricageproces be staat uit de volgende reeks van activiteiten: het verwerven
van de klei (1), het voorbewerken van de klei (2), de vormgeving (3), het drogen
van de vormelingen (4), het bakken van de stenen (5), he! sorteren, opslaan en
verzenden van de stenen (6).33
Het handmatig vormen van de stenen, dat is het geheel van activiteiten vanaf het
voorbewerken van de klei tot en met het opzetten van de vormelingen om deze te
laten drogen door zon en wind, gebeurde normaliter door een ploeg van circa twaalf
personen en was als voIgt samengesteld: karreman, twee aardmakers, opsteker,
schabul, vormer, drie afdragers, opsnijder en twee opzetters.
Van diverse steenfabrieken in het oosten van Gelderland zijn voor de tweede
helft van de negentiende eeuw gegevens beschikbaar over het aantal stenen dat
door een ploeg gevormd werd. Dit aantal blijkt naar tijd en plaats nauwelijks te
varieren. In de peri ode 1857-1879 vormde een arbeider bij "De Schaapweide" in
Zevenaar wekelijks 4.318 stenen; hij bakte er 4.625. 34 Rond 1875 werden er wekeJijks bij "De Knibbelwaard" in Westervoort 4.235 stenen door een arbeider gevormd. Zijn coli ega bij "De Nijverheid" in ZeddamlAzewijn bakte er tussen 1890
en 19004.633. Bij de omschakeling naar semi-automatische productie neemt het
aantal aanzienlijk toe, namelijk tot circa 7.500. 35
32. P.R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-

1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse, in: AAG-bijdragen 31 (Wageningen,
1991) 161.
33. Hierbij baseer ik rnij grotendeels op G.B. Janssen, Loonkosten en mechanisering in de
baksteenindustrie in Nederland in de tweede helft van de J9de eeuw. Een beschrijvend
en vergelijkend overzicht (Nijrnegen, 1982) niet gepubliceerde doctoraalscriptie.
34. Het verschil in aantallen gevorrnde en gebakken stenen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door nog aanwezige voorraden.
35. De berekening is gebaseerd op de volgende bronnen: RAG, bedrijfsarchief steenfabriek "Schaapweide" in Archief Huis Sevenaer inv.nr 304; bedrijfsarchief "De Nijverheid"

208

NEHA-JAARBOEK 1998

In de provincie Groningen vertoont de productiviteit van de vormploeg hetzelfde
beeld van stabiliteit. Lourens en Lucassen ramen de seizoenproductie op 50.000
tot 60.000 stenen per arbeider. De productie per arbeider is weliswaar hoger dan in
de eerste helft van de negentiende eeuw, maar genoemde auteurs schrijven dit toe
aan het feit dat vanaf circa 1850 'steenbakkers niet meer zelf de klei aanvoerden' .
Dit had als achtergrond dat 'men de vakkrachten geheel voor de eigenlijke steenproductie (wilde) reserveren ( ... )' .36
Het waldijken (turfgraven 'op 't lage')
De veenarbeid kende tot aan het eind van de negentiende eeuw geen verandering
van gebruikte technieken. De arbeid bleef tot dan volledig handwerk, waar mannen-, vrouwen- en kinderhanden bij te pas kwamen en dat veelal in gezinsverband
werd verricht. 37
Het was typisch een vorm van seizoenarbeid. De meeste werkzaamheden begonnen eind april-begin mei en waren in juli klaar. Dat komt neer op 80 tot 120
dagen. Aileen het ontwateren van het veen en het afbonken van de bovenlaag
vonden in herfst en winter plaats.
Waren de voorbereidende werkzaamheden gereed, dan groef men op twee manieren turf, afhankelijk van de dikte van het veenpakket. Bij een normale dikte
werd een put in een keer tot op de zandige ondergrond uitgegraven. Een ploeg van
zes tot negen personen stak dan de turf af. Was het veenpakket dikker dan drie tot
vier meter dan werd het veen jaarlijks in verschillende lagen afgegraven. Deze
vorm van bewerking stond bekend als waldijken, en gebeurde meestal door twee
personen. Het was dan immers niet nodig de turven op het bovenveen te brengen.
Ook wanneer er voldoende veen uit een put was afgegraven konden waldijkers het
werk doen. Ze beschikten dan over de ondergrond om de turf in slag te brengen.
Wat de arbeidsprestatie betreft zou men het liefst informatie over de waldijkers
en de 'gewone' turfgravers willen hebben. Van de laatste categorie zijn weliswaar
schattingen bekend, maar onzeker is steeds de precieze omvang van de ploeg. In
zijn dissertatie Vier eeuwen turfwinning stelt Gerding niettemin 'dat er tussen
1600 en 1900 geen sprake is geweest van een wezenlijke verandering in de arbeidsproductiviteit'. Ais oorzaak hiervan noemt hij het feit dat 'de turfgraverij (.. .)
(archief nr. 76); bedrijfsarchief "De Knibbelwaard" in Archief Huis Sevenaer, inv.nrs.305307, 800-803 , 810,812, 814-816, 1054; bedrijfsarchief "De Hondswaard" Vuren. Dr. G.B.
Janssen was zo vriendeJijk mij te voorzien van transcripties.
36. P. Lourens en J. Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis
van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 17001900 (Groningen, 1987) 47-49.
37. De beschrijving van de turfwinning is in grote lijnen gebaseerd op de dissertatie van
M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950. A.A .G Bijdragen 35 (Wageningen, 1995) 2934.
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tot aan het eind van de negentiende eeuw volledig handwerk (is) gebleven ( ... )' . 38
Wij zuBen ons hier beperken tot de waldijkers. Zij vorrnen altijd een span, waardoor
de individuele arbeidsprestatie bekend is.
In de jaren veertig van de negentiende eeuw werd volgens Stemfoort, van beroep rijksmeter en taxateur van de turf in Drenthe, in de drie noordelijke provincies
en Noord-Overijssel door 'een span waldijkers (oo.) gedurende den graaftijd pl.m.
20 dagwerken turf op den wal (gebracht), .39 Voor het graven op het hoge schat hij:
80 tot 120 dagwerken, en wei door een ploeg van zes tot negen mannen die vanaf
april totjuli turf steken. 40
Nu kan een dagwerk een variabel aantal turven, van verschillende afmetingen
tellen. Een dagwerk kan dus beter uitgedrukt worden in het aantal afgestoken
kubieke meters. Dankzij Stemfoorts opgaven van maat en bestek is het mogelijk
een en ander te herleiden. 41 Een dagwerk blijkt dan gemiddeld 90 kubieke meters
nat veen te omvatten. Een span waldijkers groef dus in een seizoen circa 1.800
kubieke meter (20 dagwerken van 90 kubieke meter).
Een tweede schatting heeft betrekking op het steken van turf door waldijkers in
de Peel omstreeks 1871. Deze is afkomstig uit een negentiende-eeuws ongepubliceerd manuscript van Hermans en gepubliceerd door Crompvoets. Volgens Hermans blijven 'de inlandse ploegen, die vroeger begonnen en later eindigden (dan de
uit buitenlanders bestaande ploegen-jdb), meestal beneden 25 dagwerken' .42 Ais
we ervan uitgaan dat deze ploegen ongeveer 23 dagwerken graven, en een dagwerk gelijk is aan 117 kubieke meter, dan resulteert een seizoenproductie van 2.680
kubieke meter. 43 Houden we, in navolging van Hermans, rekening met een wat
langer seizoen, zeg honderd in plaats van 85 werkdagen, dan zou de productie in 85
dagen uitkomen op 2.280 kubieke meter. Hierbij moet wei aangetekend worden
dat de turfwinning in de Peel verschilde van die in de noordelijke provincies: het
accent lag op de productie van turfstrooisel , niet op de vervaardiging van brandstof.
Een volgende schatting is beschikbaar voor circa 1890. Daarvoor fungeren de
verslagen van de Enquete, gehouden door de staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 als bron. Veenarbeiders, werkend in een ploeg
38. Gerding, Vier eeuwen turjwinning, 2.
39. H.L. Stemfoort, Handboek voor veengraverij en landontginning in de Hooge Veenen,
en al wat daartoe behoort, met platen, tabel/en, voorbeelden en berekeningen (Assen,
1847)26.
40. Idem, 25.
41. Idem, 29-40.
42. H.J.G. Crompvoets, Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig Belgie
(Amsterdam, 1981) 127; ontleend aan 1. Hermans, Ontwerp nieuwe veenderij in de gemeente Deurne (1871 ; in manuscript aanwezig in het archief van de gemeente Deurne).
43. De afmetingen van een turf zijn 43 em (1) bij 13,5 em (b) bij 15,5 em (d). In een dagwerk
telt men 12.960 turven. Zie: Crompvoets, Veenderijterminologie, 127.
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van twee personen, geven daarin aan hoeveel turf ze gereed maakten. De cijfers
die de veenarbeiders noemen wijken niet erg van elkaar af. Zij drukken de hoeveelheid gestoken turf doorgaans uit in stok per dag. Uit hun opgaven bJijkt dat er
meestal 45 stok en soms 40 stok in een dagwerk gaan. Er wordt in de regel in een
span maar soms aileen gegraven. Vaak bestaat een span uit vader en zoon, vader
en dochter of man en vrouw. Het aileen graven is echt mannenwerk. Gemiddeld
graaft een span dagelijks 0,341 dagwerk ofweI 34 dagwerken per seizoen. 44 Wat
niet duideJijk bJijkt is hoeveel kubieke meters er in een dagwerk gaan. Dit stellen
we, om aan de voorzichtige kant te bJijven, op het gemiddelde dat vol gens Stemfoort in Appelscha gebruikelijk was, namelijk 80 kubieke meter. Het graafseizoen
beslaat circa honderd dagen .45 Dat zijn ongeveer 85 werkdagen. Daarmee komt
de seizoenproductie uit op 85 (dagen) maal 80 (kubieke meter per dagwerk) maal
0,341 dagwerk, ofweI 2.317 kubieke meter. Dat is ruim 500 kubieke meter meer
dan Stemfoort voor circa 1845 opgeeft.
Voor de periode rond 1890 zijn nog enkele andere schattingen van de arbeidsprestatie beschikbaar. De eerste heeft betrekking op de vervevingsmaatschappij
Griendtsveen (1888) in de Peel, die in deze periode voornamelijk turfstrooisel produceerde. 46 Vol gens Linssen bedroeg de productie van een turfgraver eenzesde
dagwerk, hetgeen gelijk staat met 2.000 turven. De afmeting van de turfzode was:
38 x 12,5 x 15 cm. Per seizoen leverde een turfgraver dus ruim 1.210 kubieke
meter turf af. Twee turfgravers zouden in deze tijdsspanne dus ruim 2.420 kubieke
meter hebben gegraven.
Een andere schatting voor 'het op het lage graven ' is door Wortman gepubliceerd in 1885 .47 Hij meent dat twee arbeiders in drie dagen een dagwerk kunnen
voltooien. De inhoud van een dagwerk komt bij een afmeting van de turf van 45 x
12-14 x 12-14 cm, uit op circa 92 kubieke meter. Dit geeft een totale seizoenproductie, waarbij de duur van het seizoen op 85 dagen is gesteld, van ruim 2.600
kubieke meter per span.
De laatste schatting die we geven dateert uit circa 1920 en is afkomstig van
Horch, een Delfts ingenieur. Hij meent dat een turfgraver daags ruim 16 kubieke
meter of eenzesde dagwerk graaft. 48 Een span zou dan 32 kubieke meter per dag
en, bij een seizoen van 85 werkdagen, ruim 2.700 kubieke meter in een seizoen
graven. Deze schatting strookt met de eerdere ramingen van 0,34 dagwerk voor
een waldijkersspan. Per arbeider is dat immers 0,17 dagwerk.
44. De bijlage met de verzamelde gegevens is bij de auteur verkrijgbaar.
45. Gerding, Vier eeuwen turfwinning, 32.
46. G.c.P. Linssen, Verandering en verschuiving. lndustriele ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914 (Tilburg, 1969) 134-140.
47. H. Wortman, 'De ontginning der hooge veenen en aanleg van veenkanalen in Nederland', Tijdschrift van het Koninklijk lnstituut voor lngenieurs (1885) 136-137.
48. J.c. Horch, 'Hoogveenturf, De lngenieur. Orgaan van het Koninklijk 1nstituut van
lngenieurs en van de Vereeniging van Delftsche lngenieurs 49 (1922) 986.
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Ofschoon voor enkele van deze schattingen (in het bijzonder die van Horch en
Linssen) niet duidelijk is of van specifiek waldijkerswerk sprake was, wijst het
globale beeld toch in de richting van toenemende fysieke productiviteit van de
waldijkers. Rond 1890 is deze, althans volgens de enquete in de veenderijen en de
schatting van Wortman, met 25 tot 30 a40% gestegen ten opzichte van circa 1845.
De schatting van Hermans voor de Peel, circa 1870, zou betekenen dat de stijging
zich hoofdzakelijk voltrok tussen 1845 en 1870. Hierbij moet echter aangetekend
worden dat het doel van de turfwinning hier lag in de productie van turfstrooisel.
We zullen daarom langs een andere weg trachten te onderzoeken of de toename
van de arbeidsprestatie zich inderdaad -grosso modo- voor 1870 voordeed.
Het onderzoeken van de loonontwikkeling, dat wil zeggen van de verdiende 10nen en de vergoeding per dagwerk, biedt ons daartoe de gelegenheid. We baseren
ons daarvoor voornamelijk op gegevens uit zuidoostelijk Drenthe dat in de tweede
helft van de negentiende eeuw toonaangevend was in de turfwinning. 49
In tabel 2 zijn deze gegevens bijeengebracht. 50 Een van de problemen met de
daglonen is dat soms een gemiddelde dagloon, soms minimum en maximum dagloon wordt opgegeven. De minimum daglonen hebben ook niet altijd betrekking op
kinderlonen. Ik beperk me daarom tot gemiddelde en maximum daglonen, die men
in de graaftijd verdiende.
De cijfers wekken de indruk dat de vergoeding per dagwerk en de verdiende daglonen beide aanmerkelijk stegen vanaf 1870. De fundamentele vraag is nu of ze
even sterk stegen. Een bevestigend antwoord zou inhouden dat intensivering van
de arbeid niet de oorzaak was van de stijging van de verdiende daglonen.
Tussen 1871172 en 1876/86 blijken de daglonen met zo'n 10% toe te nemen en
de vergoeding per dagwerk met ongeveer 7%. Tussen 189111901 en 1902/11 neemt
het maximale dagloon met 10 (in Emmen) tot 20% (in Oosterhesselen) toe, terwijl
de vergoeding per dagwerk stijgt met circa 14%. En tussen 1876/86 en 189111901
stijgt het dagloon met circa 25% naar verhouding meer dan de vergoeding per
dagwerk (circa 10%).

49. De dag10nen zijn afkomstig uit de gemeenteverslagen (Verslag van den toestand der
Gemeente .... , 1871-1911) van Emmen, Oosterhesselen en Hoogeveen; RAD inv.nr. 56. De
10nen uitbetaa1d per dagwerk, hebben deels betrekking op Hoogeveen en zijn opgenomen
in de gemeenteverslagen; voor het overige hebben ze betrekking op de firma Rahder (RAD
inv.nr. 26, 170 en 171).
50. In theorie zou uit de daglonen en de vergoeding per dagwerk kunnen worden afgeleid
hoeveel dagwerk een turfgraver daags gereed maakte. In de praktijk leidt dat tot merkwaardige uitkomsten. Zo zou een turfgraver in de jaren zeventig en tachtig ongeveer een kwart
dagwerk produceren. De beschreven schattingen komen echter uit op ongeveer een zesde
dagwerk. Blijkbaar zijn in de 'graaflonen' ook vergoedingen voor andere werkzaamheden
inbegrepen.
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Tabel 2. Daglonen van tur/gravers in Emmen en Oosterhesselen tijdens het
g raa/seizoen, 1871-1911
jaar

1871172
1876/86

1891101
1902111

gemiddelde of
middenwaarde
van dagloon
in Emmen

maximum
dag\oon
in Emmen

dagloon
in Oosterhesselen

6,75 4

1,75

1,92'

loon per
dagwerk
(groot- en
kleinwerk)

2,25'
2,83'

3,10 2

3

1,88
2,25 3

7,20 5
7,94 6
9,09 6

1) dagloon gemiddeld over 3 jaren
2) dagloon gemiddeld over 5 jaren
3) dagloon gemiddeld over 2 jaren
4) loon heeft betrekking op Hoogeveen
5) gemiddeld loon bij de firma Rahder en in Hoogeveen over 3 jaren
6) gemiddeld loon bij de firma Rahder over 5 jaren
Bron: zie tekst
We vinden hier in zeker een, misschien twee van de drie onderscheiden tijdvakken een grotere stijging van de verdiende lonen dan van de vergoeding per dagwerk. Dit betekent dat ook na 1870, met name tussen 1886 en 1901, een stijging
van de fysieke productiviteit plaatsvond. Deze constatering staat evenwel op gespannen voet met de eerdere schattingen van Wortman (1885) en Horch (1920),
die immers nauwelijks van elkaar verschillen. Het blijkt kortom niet mogelijk om
met behulp van gegevens over de lonen en de vergoeding per dagwerk, de stijging
van de fysieke productiviteit preciezer te dateren. We laten het daarom bij de
constatering dat beide gegevenssoorten, namelijk lonen en hoeveelheid gegraven
kubieke meters, wijzen op een gestegen fysieke productiviteit.
Wat was nu de oorzaak van de toename van de fysieke productiviteit van de
waldijkers? Traden er veranderingen op in de organisatie van het werk, bijvoorbeeld in de vorm van specialisatie?
Wat de eerste vraag betreft Ie vert het eerder aangehaalde proefschrift van Gerding geen aanwijzingen op voor veranderingen in de arbeidsorganisatie. Ook anderszins is mij niets bekend dat hierop zou kunnen wijzen. Een verbeterde voeding
kan daarom een belangrijke oorzaak van de stijging van de fysieke productiviteit
zijn geweest. Hierop wordt in de volgende paragraaf teruggekomen.
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Voeding en arbeidsprestatie bi} seizoenarbeiders

In hoeverre nu houdt de gestegen arbeidsprestatie van turfgravers (waldijkers) en
oogstarbeiders mede verband met een verbeterde voeding en wijst de constante
arbeidsprestatie van steenbakkers op een ongewijzigde voeding? Hadden de eerstgenoemde arbeiders met andere woorden aanvankelijk een calorisch tekort dat in
de loop van de tijd afnam?
Laten we eerst de voeding van steenbakkers onder de loep nemen. Voor deze
categorie arbeiders is namelijk voor Groningen (Winschoten) rond 1870 een precieze opgave beschikbaar van hetgeen tijdens het seizoen werd gegeten. Deze
opgave is verstrekt door de brandmeester van een steenfabriek, die naar eigen
zeggen al veertig jaar voor de fouragering zorgde. Het verschafte voedsel was al
die tijd hetzelfde. De hoeveelheden roggebrood, aardappelen en vet die werden
gegeten, waren enorm: 857, 769 respectievelijk 129 gram per dag. Tezamen met
erwten, bruine bonen, gort, melk en eieren waren dagelijks bijna 4.450 kcal beschikbaar.51 Wanneer de energiebehoefte voor zeer zware arbeid geraamd wordt
op 3.700 tot 4.400 kcal, was er bij de Groningse steenbakkers geenszins sprake
van een calorisch tekort tijdens het seizoen.52 De arbeidsprestatie van deze, en
waarschijnlijk ook van de Gelderse steenbakkers werd dus niet ingeperkt door
onvoldoende (calorische) voeding.
Was de situatie voor de waldijkers en oogstarbeiders nu even gunstig tijdens het
seizoen? Om deze vraag te beantwoorden, staan mij aileen kwalitatieve gegevens
ter beschikking; een calorische berekening is dus niet mogelijk. In zijn beschrijving
van de volksvoeding in Friesland laat Coronel weten dat de arbeiders in de veenderijen tijdens het seizoen naar verhouding goed eten vanwege hun relatief hoge
lonen. Een veenarbeider zou zeker 1,5 kg roggebrood met boter per dag eten, twee
maal daags pannenkoeken met spek, en's middag en's avonds volop aardappelen
met spek of vlees, of erwten en bonen. 53 Deze voeding lijkt nauwelijks af te wijken
van die van de steenbakker. Het is dus zeker mogeJijk dat ook de waldijker meer
dan 4.000 kcal op een dag at. Een calorisch tekort ligt dan ook niet voor de hand;
de redenen van zijn gestegen arbeidsprestatie moeten elders worden gezocht.
Wat de oogstarbeiders betreft, is het aannemelijk dat ook hier de grotere verdiensten tijdens het seizoen de gelegenheid boden tot een relatief goede voeding.
Voor Groningen becijfert Paping zelfs dat de doorsnee arbeider het gehele jaar
51. Haakma Tresling, 'Vergelijking van de voeding van het werkvolk eener steenbakkerij
en die eener landhoeve, in verband met die van het personeel van het armhuis te Winschoten', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Tweede Reeks 14111 (1878) 291-297. Voor
de calorische waarde van de voedingsmiddelen is gebruik gemaakt van: C. Den Hartog,
Nieuwe Voedingsleer (Utrecht! Antwerpen, 1973) tabel 36.
52. Zie: Den Hartog, Nieuwe Voedingsleer, 102.
53. S. Sr. Coronel, 'De volksvoeding in Friesland', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Tweede Reeks 12111 (1876) Ill .
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door (vrijwel) aan zijn calorische behoeften kon voldoen. 54 De stijging van hun
arbeidsprestatie lijkt zo deels het gevolg te zijn geweest van een toenemende specialisatie en handigheid in de oogstarbeid.

Het metse/en
Op het eerste gezicht is metselen een vorm van arbeid, waarvan de productiviteit
gemakkelijk is vast te stell en als het aantal dagelijks gemetselde stenen per werkman. Bij nader inzien blijkt dat niet zo te zijn. Daarvoor bestaan diverse redenen.
Ten eerste is de aard van het bouwwerk van belang. Metselwerk voor militaire
fortificaties is van een andere orde dan voor civiele bouw. Ook de verschillende
bouwdelen stellen uiteenlopende eisen aan het metselwerk. Een fundering metselen of de zijmuren optrekken maakt voor een metselaar nogal verschil. Daarnaast
speelt het materiaal een rol. Er zijn verschillende typen stenen, van verschillende
afmetingen in gebruik. Bovendien kan het soort specie verschillen. Tot slot moet
nog gewezen wordt op de verschillende metseltechnieken of metselverbanden. 55
Wanneer men nu de ontwikkeling van de arbeidsprestatie van een metselaar wil
bestuderen, is het dus van belang overeenkomstige zaken te vergelijken. De diverse bouwkundige gidsen die met name in de tweede helft van de negentiende eeuw
verschijnen, stellen ons redelijk in staat een indruk te krijgen van de arbeidsprestatie van de metselaar die in de civiele bouw werkzaam was .
De eerste schatting is afkomstig van de bouwkundige en onderwijzer Braacx en
dateert van 1857. Deze is gebaseerd op de zogeheten waalsteen, een veel gebruikte steensoort, en heeft betrekking op het metselen van het trasraam (met vlakke
klinkers), de fundering (met bovenvoets boerengraauw) en de zijmuren (met bovenvoets hardgraauw). De auteur geeft de dagelijkse arbeidsprestatie niet weer in
54. R. Paping, Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860 (Groningen, 1995), 161, 192,400. Paping becijfert de energieconsumptie van een arbeidersgezin
met 2 kinderen en een jaarinkomen van f 244 op 8.836 kcal per dag en stelt de energiebehoefte van het gezin op 9.000 kcal. De man zou 3.500 kcal nodig hebben. Volgens Paping
krijgt de arbeider dit dus ternauwernood. De schrijver vergist zich echter in de energiebehoefte van de arbeider. De 3.500 kcal zijn bedoeld voor zwaar werk. Een landarbeider
verricht echter niet het gehele jaar door zwaar werk. Volgens de ILO zou een landarbeider
van 70 kg in een ontwikkelingsland, op jaarbasis, dageJijks circa 3.100 kcal (1 ,86*BMR)
nodig hebben (zie James en Schofield, Human energy requirements, 57).Paping toont dus
aan dat de Groningse arb eider en zijn gezin in 1851-1860 (sic!) op jaarbasis zeker genoeg
calorieen tot hun beschikking hadden. Dit lijkt te veel van het goede. Als Papings berekeningen juist zijn, dan zou de Groningse loteling al rond het midden van de eeuw een grote
voorsprong in lengte op zijn collega's elders moeten hebben gehad. Daarvan blijkt echter
niets (zie De Vries Robbe, Rapport, 310-311).
55. J.T. van Dijk, Bouwkundige gids voor ingenieurs, aannemers, werkbazen en opzigters (Amsterdam, 1854) 31-35.
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aantallen stenen of in hoeveelheid kubieke meter metselwerk, maar als de loonsom
voor metselen en opperen per kubieke meter metselwerk. 56
Dit betekent dat aan de hand van een bekend dagloon van metselaar en opperman kan worden afgeleid hoeveel kubieke meter metselwerk daags werd verzet.
Op welke loongegevens Braacx zich baseerde, dat blijkt nergens uit zijn handleiding. Gezien zijn Rotterdamse herkomst had hij waarschijnlijk lonen van metselaars en opperlieden in Rotterdam en omgeving op het oog.
Wanneer we aannemen dat deze goed vergelijkbaar zijn met die welke in Alkmaar werden verdiend, dan kunnen bij Noordegraaf relevante gegevens over de
lonen worden gevonden. 57 Gemiddeld, dat wil zeggen het gemiddelde van lang,
middel en kort loon, bedroeg het loon van een metselaar rond 185024,6 stuivers.
Volgens Kint moet daar nog 15% worden bijgeteld, omdat men wekelijks vaak een
extra dag kreeg uitbetaald, hetgeen totaal een dagloon van f 1,41 oplevert. 58 Omdat het opperloon volgens diverse auteurs 60% bedroeg van het loon voor metselen, kunnen nu dagloon en loonsom per kubieke meter metselwerk worden herleid
tot de dagelijks verzette hoeveelheid kubieke meter metselwerk. 59
Braacx geeft als loons om op voor het metselen, inclusief opperen, van het trasraam, de fundering en de zijmuren: f 2,60, f 1,80 respectievelijk f 3,00 per kubieke
meter. 60 Dit komt overeen met een dagelijkse arbeidsprestatie van 0,87, 1,26 en
0,75 kubieke meter metselwerk.
Voor circa 1910 zijn er twee opgaven van de arbeidsprestatie van de metselaar
beschikbaar. De ene schatting heeft hetzelfde karakter als die welke hiervoor is
besproken. De andere schatting betreft een directe opgave van de dagelijks verzette hoeveelheid metselwerk. In beide schattingen wordt uitgegaan van dezelfde
steensoorten als tevoren zijn vermeld.
Van der Kloes geeft op dat er dagelijks voor het metselen van het trasraam, de
fundering en de opgaande buitenmuren, 1, 3 respectievelijk 1 kubieke meter wordt
verzet. 61 Voor de schatting van Plasschaert is het wederom nodig het dagloon van
56. Ths. Braacx, Handleiding tot het maken van berekeningen voor timmer- metsel- stukadoors- verwers- glazenmakers- en behangerswerk (Rotterdam, 1857) 65-68.
57. L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar 1500-1850 (z.p., 1980),156-158.
58. Th.L.M. Kint, 'Industriele lonen in de pre-industriele negentiende eeuw', in: P. Boomgaard, L. Noordegraaf, H. de Vries en W.M. Zappey (eds.), Exercities in ons verleden.
Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en kolonien, 1800-1950 (Assen, 1981)8-9.
59. Zie bijvoorbeeld: B.F. Plasschaert, Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en
waterbouwkunde. Deel 1. Burgerlijke bouwkunde met omstreeks 1200 in den tekst gedrukte figuren. Tweede gedeelte: verbindingen, bouwkundige construe ties en het bouwen voorheen en thans. Derde druk (Arnhem, 1920) 1078-1079.
60. Braacx, Handleiding tot het maken van berekeningen, 65-68.
61. J .A. van der Kloes, Handleiding voor den metselaar tevens bevattende eenige aanwijzingen voor den betonwerker, den stukadoor en den steenhouwer (Leiden, 1918) 248.
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de metselaar te bepalen. Deze auteur vermeldt enkele lokaal verspreide gegevens
over de lonen van metselaars. 62 Het is echter niet helemaal duidelijk of deze ten
grondslag Iiggen aan de door hem genoemde loonsom per kubieke meter metselwerk. Gaan we daar niettemin vanuit, dan verkrijgen we een dagloon van de metselaar van f 2,44.63 Dit dagloon bedraagt zo ' n 70% meer dan wat rond 1850 werd
verdiend, hetgeen overeenstemt met de algemene loonontwikkeling. Het spoort
ook met een drietal cijfers uit het TiJdschrift van het Centraal Bureau vaar
Statistiek (1905) . Ais weeklonen, verdi end in de zomertijd, worden opgegeven: f
13,86, f 15,= en f 14,49. Dat komt neer op een gemiddeld dagloon van f 2,41.
Plasschaert meent dat voor ieder van de drie genoemde vormen van metselwerk
(fundering et cetera) f 4,= per kubieke meter werd gerekend.M Loon voor opperen, te stellen op 60% van het metselaarsloon, is hierbij inbegrepen. Omrekening
van de f 4,= per kubieke meter naar de dagelijkse verzette hoeveelheid metselwerk, op basis van een dagloon van de metselaar van f 2,44 vermeerderd met 60%
opperloon, levert op dat ook volgens Plasschaert circa 1 kubieke meter werd verzet.
Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen beide schattingen. Waar Plasschaert
voor de fundering 1 kubieke meter per dag aanhoudt, daar schat Van der Kloes dat
op het drievoudige. Niettemin maken beide schattingen voor de overige soorten
metselwerk duidelijk dat de productiviteit rond 1910 in vergelijking met 1850 is
toegenomen . Wordt het metselen van de fundering buiten beschouwing gelaten,
dan is de toename ongeveer 25 %.
De arbeidsprestatie van de metselaar is tot nu geschat via de hoeveelheid metselwerk. Een andere, indirectere methode is het aantal gebouwde woningen te
vergelijken met het aantal daarbij betrokken metselaars. De longe heeft indertijd
de jaarlijkse bouwactiviteit geschat. In combinatie met de bezetting van het metselyak, zoals blijkend uit de beroepstellingen die in de negentiende eeuw zijn gehouden, laat zich hieruit hetjaarlijks aantal gebouwde woningen per metselaar berekenen .65 In bijgaande afbeelding is de ontwikkeling hiervan weergegeven .66

62. Plasschaert, Beknopt practisch Leerboek, 1078-1079.
63. Hierbij is opnieuw verondersteld dat het opperloon 60% van het metselaarsloon bedroeg.
64. Plasschaert, Beknopt practisch Leerboek, 1079-1080.
65. 1.A. de longe, De industriaLisatie in NederLand tussen 1850 en 1914 (Amsterdam,
1968) 497-501. De beroepstellingen hebben, zoals bekend, betrekking op de jaren 1849,
1859, 1889, 1899 en 1909. Voor tussenliggende jaren is lineair gei'nterpoleerd. Verder is
verondersteld dat het aantal werkzame metselaars ongeveer overeenkwam met het aantal
genoemd in de beroepstelling.
66. De getekende 3e graads polynoom heeft de volgende vergelijking: aantal gebouwde
woningen per metselaar = 0,00001 t3 - 0,0009t2 + 0,0181 t + 0,5407 (t=O,1 ,2,00); R2 = 0,5565;
F=23,42402; p<O,ool .
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In de jaren tachtig, de jaren van de revolutiebouw, treedt een enorme tempoversnelling op. Rond 1900 worden ongeveer anderhalftot tweemaal zoveel huizen per
metselaar gebouwd als in 1850. Deze productiviteitsgroei overtreft de eerder genoemde schatting van 25% verre. Vreemd is dat niet, want in de bouwkundige
gidsen en handleidingen was de revolutiebouw vanzelfsprekend niet de norm.
Welke oorzaken heeft de stijging van de productiviteit nu? Een van de oorzaken
is ongetwijfeld de revolutiebouw. Van dit type bouw is algemeen bekend dat de
kwaliteit van het afgeleverde werk er emstig onder leed. 67 Een andere oorzaak is
te vinden in verdere arbeidsdeling en specialisatie. Zo kreeg de timmerman de zorg
voor de profielen, terwijl het voegen een zelfstandig yak werd. Ook besteedde de
metselaar minder tijd aan het op maat maken van de stenen: de steenfabriek kon
de stenen in vrijwel iedere gewenste vorm leveren. 68 Een volgende oorzaak voor
de intensivering van het werk was de oprukkende prestatiebeloning. Volgens een
gemeentelijke commissie te Amsterdam zou het op stuk werken de intensiteit van
Afbeelding 2. Het aantal gebouwde woningen per metselaar in de tweede helft
van de negentiende eeuw

Aantal gebouwde woningen per metselaar (1850-1909)
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67. Th . Van der Waerden, Geschooldheid en Techniek. Onderzoek naar den invloed van
arbeidssplitsing en machinerie op de mate van vereischte oefening en bekwaamheid der
arbeiders (Amsterdam, 1911) 119; De Jonge,De industrialisatie, 203.
68. Ibidem, 120.
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de arbeid -het betreft hier timmerlieden- tussen circa 1870 en circa 1900 verdubbeld hebben.69 Voor de metselaars zou hetzelfde gelden.

Weven en spinnen in de machinale katoenfabricage
De mechanisering van de textielindustrie is een van de klassieke voorbeelden van
de invloed van machinerie op de intensiteit van de arbeid. Volgens Marx gebeurt
dat 'door verhoging van de snelheid der machines en door uitbreiding van het aantal door dezelfde arbeider te bedienen machines, dat wil zeggen door vergroting
van zijn arbeidsterrein' .70 Het effect hiervan is dat de spinner meer meters moet
maken om de machines bij te houden. Ter illustratie citeert hij een gedocumenteerde verklaring van een Brits parlementslid: 'De arbeid om een paar mules (soort
spinmachine) ( ... ) gedurende 12 uur bij te houden, omvatte in 1825 het afleggen van
een afstand van 8 Engelse mijl. In 1832 bedroeg deze afstand ( ... ) 20 Engelse mijl en
vaak meer. In 1825 moest de spinner bij iedere mule in 12 uur 820 trekbewegingen
maken C.. ). In 1832 moestde spinner ( ... ) 2.200 trekbewegingen maken (... ); in 1844
( ... ) 2.400 trekbewegingen (.. VI Vervolgens beschrijft Marx hoe in korte tijd het
aantal spindels en machinale weefgetouwen per textielarbeider toenam.72
Nu was de machinerie (de 'mule') die Marx beschrijft niet de laatste stap in de
vroege mechanisering van de kantoenspinnerij. Omstreeks 1850 deed de zogenaamde 'self-actor' zijn intrede. Een belangrijk voordeel ervan was dat het opwinden van gesponnen garen op de spoelen mechanisch gebeurde. De arbeid van de
spinner werd geleideJijk meer een kwestie van toezicht houden, herstelwerk verrichten en natuurlijk het verwijderen van de volle spoelen met opgewonden garen.73
Niettemin zijn het aantal spindels en weefgetouwen per arbeider, en de snelheid
van de mach in erie nuttige indicatoren voor de intensiteit van de arbeid . Zij kunnen
gebruikt worden voor de bestudering van de ontwikkeling van de arbeidsintensiteit
in de Twentse textielindustrie, die dankzij onderzoek van Fischer goed is gedocumenteerd. 74
69. Toestand der werklieden in de bouwbedrijven te Amsterdam. Rapport eener gemeentelijke commissie (Amsterdam, 1905) 20-21.
70. K. Marx, Het Kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Deel I: het
productieproces van het kapitaal (Bussum, 1974) 309.
71. Ibidem, 310. De geciteerde verklaring had als achtergrond een onderzoek naar de gevolgen van de verkorting van de werkdag tot 12 uur.
72. Ibidem, 312.
73. S.w. Verstegen, Textiel en industrialisatie' in: H.W. Lintsen, M.S.C. Bakker, E. Homburg, D. Van Lente, 1.W . Schot en G.P.J. Verbong, Geschiedenis van de techniek. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel III: Textiel, Gas, licht en electricite it, Bouw (Zutphen, 1993) 24.
74. E. 1. Fischer, Fabriqueurs enfabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht, 1983).
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Zijn gegevens over het aantal spindels per spinner vertonen het volgende beeld.
Tussen 1850/59 en 1860/69 verdubbelt het aantal spindels, namelijk van 55 naar
113 per spinner. In de twee daarop volgende decennia (over de peri ode 1870179
zijn geen gegevens voorhanden), dus tot 1880/89, neemt het aantal spindels met
bijna 50% toe tot 162. Van dat ogenblik af daalt het aantal spindels tot 126 per
spinner in 1900/09, om vervolgens weer toe te nemen. 75 Deze daling is merkwaardig. Immers in een periode dat de nominale lonen onafgebroken stijgen, is een
substitutie van kapitaal door arbeid niet waarschijnlijk.
Door een gelukkig toeval zijn we in staat de door Fischer verzamelde gegevens
-gedeeltelijk- te vergelijken met een andere bron. Fischers gegevens hebben betrekking op de Nederlandsche Katoenspinnerij en zijn afkomstig van de Hengelose
Kamer van Koophandel. Van der Waerden nu heeft van dezelfde firma door middel van een enquete informatie ingewonnen over het aantal arbeiders en spindels,
het type machines enlOvoorts, in de peri ode 1905/09. In de fabriek blijken dan 355
arbeid(st)ers te werken; het aantal spindels bedraagt 53.000, ofwei bijna 150 spindels per arbeider.76 Dit cijfer is hoger dan wat Fischer opgeeft, namelijk 126 spindels per arbeider, en komt dicht in de buurt van het door hem genoemde aantal in
1880/89. Vol gens Fischer bedraagt het aantal spindels in Enschede, waar het leeuwendeel van de stoomspinnerij is geconcentreerd, omstreeks 1904 160 per arbeider.77 Deze cijfers lijken de door Fischer geschetste daling tussen 1889 en 1909 te
relativeren. Van 1860/69 tot 1880/89 lOU het aantal spindels per arb eider dan zijn
toegenomen van 113 naar ± 160 en vervolgens stabiel zijn gebleven tot circa 1905.
De Jonge, zich deels op andere bronnen baserend, geeft een wat ander beeld
van de ontwikkeling van het aanta1 spindels per arbeider. Volgens hem hielden
gemiddeld twaalf tot veertien arbeiders rond 1871 toezicht op duizend spillen; rond
1900 was de verhouding nog steeds veertien op de duizend en in 1910 elf op de
duizend.7R Opvallend is dat hij het aantal spindels per arbeider -naar mijn mening
ten onrechte- een stuk lager schat. Maar belangrijker is het beeld dat hij geeft van
de ontwikkeling van het aantal spindels. Dat komt neer op een grote stabiliteit
tussen 1870 en 1900.
Wanneer we dit beeld combineren met het door mij enigszins bijgestelde beeld
van Fischer, dan lOuden er twee fasen kunnen worden onderscheiden: snelle groei
van het aantal spindels per arbeider van 1850 tot 1870171 en van 1900 tot 1910, en
daartussenin een fase van betrekkelijke stabiliteit.
Het feit dat het aantal spillen per arbeider tussen 1870 en 1900 nauwelijks wijzigde, betekent overigens niet dat de arbeidsproductiviteit constant bleef. Fischer laat
zien, dat de productie per spil tussen 1860/69 en 1900 regelmatig toeneemt en
75.
76.
77.
78.

Ibidem, 88.
Van der Waerden, Geschooldheid en techniek, 140.

Fischer, Fabriqueurs enfabrikanten, 79 .
De Jonge, De industrialisatie, 105-106.
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uiteindelijk verdrievoudigd is.79 Voor de spinner levert dat meer werk op, want per
tijdseenheid moet hij meer lege spoelen opzetten en volle verwijderen. Maar het
werk werd aan de andere kant mindeL Zo stelt Van Hooff dat 'van de zes nieuwe
spinnerijen die tussen 1850 en 1860 werden opgericht, (oo.) er maar twee (waren)
uitgerust met self-actors. Bij de NKS, opgericht in 1865, werden bijvoorbeeld pas
in 1877 de eerste tien self-actors ingevoerd' .80 Dit betekent dat in de loop van de
tijd 'mules' werden vervangen door self-actors, die in tegenstelling tot de 'mule'
zelf het garen opwonden. Hoe de balans precies uitviel, is moeilijk uit te maken.
Ofschoon de arbeid van een spinner in sommige opzichten door de techniek zal
zijn verlicht, menen we toch dat de toename van het aantal spill en per arbeider en
de verdrievoudiging van de productie per spil kunnen wijzen op een hogere arbeidsintensiteit. Deze opvatting steunt mede op de resultaten van een onderzoek
van Clark naar de (oorzaken van de) verschillen in productiviteit van textielarbeiders in een aantal landen in het begin van de twintigste eeuw (circa 1910). De
grote nationale verschillen in het aantal spill en per arbeider kunnen zijns inziens
niet toegeschreven worden aan substitutie van kapitaal door arbeid, verschillen in
technologie, management, of training van arbeiders. Clark meent dat 'the same
forces that created national differences in the efficiency of labor could be operating over time, and labor intensification could thus be an important source of productivity increases' .81 Hij verwijst daarbij naar Engeland waar het aantal spinners
per machine constant bleef, maar het aantal spindels per machine toenam van 440
in 1833 tot 1.080 in 1910 en de snelheid van de spindels meer dan verdubbelde. 82
Een tweede tak binnen de textielfabricage waar mechanisering haar intrede deed,
was de katoenweverij. Hier interesseert ons de vraag of de wever in de loop der
tijd meer weefgetouwen, de zogeheten powerlooms, ging bedienen.
Onderzoek van Fischer heeft aan het Iicht gebracht dat daar nauwelijks verandering in kwam. Zo bedraagt omstreeks 1850/59 het aantal powerlooms per wever
1,4. Een decennium later is dat 1,44 en dat is in 1900/09 nog steeds het geval. De
productie per arbeider is overigens in deze periode bijna verdubbeld. Daarbij speelden een betere constructie en betere materialen ongetwijfeld een rol. 83
De schatting van 1,44 in 1860/69 heeft betrekking op geheel Twente; die van 1,44
in 1900/09 aileen op Oldenzaal. Fischer merkt in dit verb and op: 'wellicht lag het
aantal weefgetouwen per wever in Twente nog hoger'. Volgens Van der Waerden
79. Fischer, Fabriqueurs en Jabrikanten, 88.

80. G. Van Hooff, 'Katoenweven', in: H.W. Lintsen e.a., Geschiedenis van de techniek.
Deel JII, 40.
8!. G. Clark, 'Why Isn't the Whole World Developed? Lessons from the Cotton Mills',
}oumaloJEconomic History XLVIIJI (1987) 141,171.
82. Ibidem, 171.
83. G. Van Hooff, 'Katoenspinnen', in: H.W. Lintsen e.a., Geschiedenis van de techniek.
DeelllI, 53.
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was dat inderdaad het geval. Bij de Koninklijke Weefgoederenfabriek te Hengelo
waren circa 600 weyers verantwoordelijk voor 1.200 weefgetouwen, hetgeen een
verhouding van twee weefgetouwen op een wever geeft. Bij de Deventer Katoenmaatschappij wordt dezelfde verhouding opgegeven; bij Ten Cate in Almelo bedraagt het aantal twee, soms drie per wever. Bij Spanjaard te Borne worden twee
weefgetouwen per wever genoemd.84 Vit de aan Van der Waerden verstrekte
opgaven blijkt duidelijk dat de genoemde cijfers geen betrekking hebben op de
"Northrop Loom", het automatische weefgetouw waarop na 1900 werd overgeschakeld. Voor dit type weefgetouw worden verhoudingen genoemd van zes tot
wei twaalf weefgetouwen per wever. 85 Fischer heeft het aantal weefgetouwen
dat een wever rond 1900 bediende waarschijnlijk onderschat; een stijging van 1,4
naar ongeveer twee lijkt reeler. 86 Deze stijging is een aanwijzing voor intensivering
van de arbeid in de katoenweverij .87
Er zijn kortom voldoende signalen die wijzen op intensievere arbeid in de (gemechaniseerde) katoennijverheid. Betekent dit nu ook dat de voeding daarbij een rol
speelde?

Voeding en arbeidsprestatie bij metselaars en textielarbeiders
Hoeveel calorieen at nu een metselaar of een textielarbeider rond 1850 en rond
1900? Het liefst zouden we deze vraag willen beantwoorden met even gedetailIeerde opgaven van de voeding aIs voor de steenbakkers. Voor zover mij bekend,
zijn die er niet. De diverse arbeidersbudgetten die bewaard gebleven zijn uit 18501870, vertonen zo veellacunes -meestal worden productgroepen genoemd- en zijn
ze in aantal zo gering dat een calorische berekening voor deze of gene beroepsgroep op drijfzand is gebaseerd.
Niettemin zijn ze de enige bron die een calorische berekening van de voeding van
de doorsnee werkman mogelijk maken. Aan de hand van diverse budgetten uit
de negentiende eeuw kan geschat worden hoeveeI een gezin uitgaf aan aJzonderlijke voedingsmiddelen als percentage van het inkomen. Op basis van dit inkomen
en van aanbestedingsprijzen (bij instellingen) van diverse levensmiddelen kan vervolgens het gezinsverbruik van de afzonderlijke voedingsmiddelen worden geschat.
Voor Amsterdam heeft Van Zan den de kosten van Ievensonderhoud in 1850-1870
84. Van der Waerden, Geschooldheid en techniek, 128, 130.
85. Idem, 138.
86. Van Hooff schrijft hierover (1850-1890): 'Het aantal getouwen per wever steeg in de
eerste halve eeuw na de invoering van het stoomweefgetouw maar gering'. Deze constatering lijkt hoofdzakelijk gebaseerd op de bevindingen van Fischer. Zie: Ibidem, 52-53 .
87. De verhouding van twee machinale weefgetouwen op een wever omstreeks 1900 komt
overeen met de verhouding die Clark noemt voor Engeland in 1850 (!). In 1906 wordt deze
verhouding voor Engeland op 3,44 geraamd. Wij zien hierin nog een aanwijzing dat een
aantal van ongeveer 1,5 weefgetouw op een wever voor Nederland rondom 1900 onwaarschijnlijk is. Zie Clark, 'Why Isn ' t the Whole World Developed?', 171 .
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en tegen het einde van de negentiende eeuw berekend. 88 Hiervan zal ik gebruik
maken.
Deze methode heeft als nadeel dat de berekening betrekking heeft op het uitgavenpatroon van een gemiddeld arbeidersgezin in het westen van het land. Metselaars noch textielarbeiders zijn echter doors nee werklieden; de eersten hebben
een financieel bevoorrechte status en de laatsten juist niet. Bovendien gaat het ons
hier om textielarbeiders uit Twente, waar de voedingsgewoonten anders zijn en
waar, zeker rond 1850, textielarbeiders neveninkomsten uit met name de landbouw
hebben.89 Voor de textielarbeiders kan een calorische berekening dan ook niet
worden gemaakt.
Volgens de geschetste methode zou het gezin van een metselaar rond 1850 meer
dan 10.000 kcal per dag hebben gegeten, en rond 1900 zelfs meer dan 12.000
kcalYo Bij een gezinssamenstelling van man, vrouw en 2,5 kinderen, kon een metselaar dagelijks over meer dan 4.000 respectievelijk 6.000 kcal beschikken. 91 Dit
laatste cijfer is (fysiologisch) onwaarschijnlijk en weerspiegeJt dat een metselaarsgezin relatief minder aan voeding uitgaf en wellicht meer voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong gebruikte ten koste van brood of aardappelen. Het is hoe dan
ook onaannemelijk dat een metselaar, wiens dageJijkse energiebehoefte circa 3.500
kcal bedraagt, gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw -in het westen
van het land- met een calorisch tekort werd geconfronteerd. 92
Zoals eerder gesteld, staan mij geen gegevens ter beschikking waaruit de energieconsumptie van de Twentse textielarbeiders is af te leiden. We zullen daarom
88. J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam, 1825-1914 (Bergen, 1987) 136.
89. Zie voor de neveninkomsten: 1.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme.
Opkomst en neergang van de Hollandse economie, 1350-1850 (Bergen , 1991) 118-123,
132.
90. De lonen van een metselaar rond 1850 en 1900 zijn genoemd in de betreffende casestudy. Het aanta1 werkdagen waarvoor loon werd ontvangen is geste1d op 275 per jaar. Zie:
Smits et aI., The Measurement of Gross National Product, 25-26. De prijzen van de voedingsmidde1en zijn grotendeels de aanbestedingsprijzen van het gesticht "Meerenberg"
voor de jaren 1857-1866 en 1890-1899 (zie: laarcijfers voor Nederland, 1899). In enkele
gevallen zijn ze afkomstig uit: I.l.R. Moquette, Onderzoekingen over volksvoeding in de
gemeente Utrecht (Utrecht, 1907) 142-143 en Paping, Voor een handvol stuivers, 399. De
energiewaarden van de voedingsmiddelen zijn ontleend aan Den Hartog, Nieuwe Voedingsleer, tabel 36.
91. De gezinssamenstelling heb ik afgeleid uit de in 1880 door Domela Nieuwenhuis verzamelde budgetten. Zij zijn opgenomen in: J.M . Welcker, Heren en arbeiders in de vroege
Nederlandse arbeidersbeweging, 1870-1914 (Amsterdam, 1978) 81. Bij de kinderen (4-6
jaar) is de energiebehoefte gesteld op 1.600 kcal, en voor de vrouw op 2.000 kcal per dag.
Zie: Den Hartog, Nieuwe Voedingsleer, tabel 7. Yoor het gezin, de man buiten beschouwing
gelaten, zijn 6.000 kcal nodig.
92. Yoor de dageJijkse energiebehoefte, zie: Den Hartog, Nieuwe Voedingsleer, 102.
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langs een andere weg proberen hier enig inzicht in te geven. De lengte van lotelingen is mijns inziens in dit geval een bruikbare bron.
De voedselsituatie van de Nederlandse textielarbeider was over het geheel genomen ongunstig. Van de lotelingen die als wever, spinner of spoeler te boek stonden, werd in de periode 1850/6137,1 % te klein bevonden, terwijl gemiddeld 27,7%
van de lotelingen onder de maat van 157 em bleef.93 In sommige streken zoals 't
Gooi waren nog meer textielarbeiders 'ondermaats'; zo'n 50%.94 In Twente daarentegen waren 'slechts' ongeveer drie op de tien textielarbeiders 'ondermaats',
hetgeen volgens Van Zanden verb and houdt met het feit dat de landbouw een groot
deel van de reproductiekosten van de textielarbeiders droeg. 95 In enkele Twentse
textielcentra was de band met de landbouw echter veellosser. Met name in Goor,
Enschede en Oldenzaal was dit het geval, gelet op enerzijds het zeer geringe aantal
boeren en arbeiders onder de lotelingen en anderzijds het hoge percentage 'ondermaatse' textielarbeiders hier, namelijk tussen de 40 en 50%.96 Zulke hoge percentages wijzen mijns inziens zonder meer op een calorisch tekort bij een dee I van de
Twentse textielarbeiders.
In de loop van de negentiende eeuw nu stijgen de textiellonen aanzienlijk. Rond
1860 was volgens Brugmans het loon van een volwassen mannelijke wever en
spinner in de Twentse textiel 55 cent respectievelijk 85 cent daagsY7 In 1908 zijn
de daglonen voor spinner en wever, gemiddeld genomen, verdubbeld: een wever
verdient dan f 1,39, een spinner f 1,605. 98 Gezien het calorisch tekort bij een dee I
van de Twentse textielarbeiders rond het midden van de eeuw, zuHen de gestegen
inkomsten geleid hebben tot de aanschaf van meer voedsel en calorieen.
Hoezeer de voedingstoestand van textielarbeiders verbeterde blijkt weI uit de
lengte-ontwikkeling van lotelingen. In de Twentse textielcentra daalde het aantal
'ondermaatsen' drastisch. In de peri ode 189811907 is het aantal 'ondermaatsen'
1,6 tot 2,5%, waarbij de lotelingen in Enschede en Oldenzaal de gunstigste ontwikkeling doormaakten en van de onderste positie in de lengte-ranglijst klommen naar
de bovenste plaats respectievelijk de midden-groep. Ter vergelijking geef ik de
cijfers in een aantal typisch agrarische gemeenten in Salland en Twente. In 18981
1907 is 7,0 tot 9,5% onder de maat, terwijl de lengte-verhoudingen hier vijftigjaar
eerder juist gunstiger waren. 99
93.
94.
95.
96.
97.
98.

De Vries Robbe, Rapport, 310-311.
Ibidem, 444-448.
Van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, 123.
De Vries Robbe, Rapport, 444-448.
Brugmans, De arbeidende klasse, 129.
Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks no. 176. Statistiek van
loonen der volgens de Ongevallenwet 1901 verzekerde werknemers, in 1908 (,s-Gravenhage, 1912) Staat I.
99. De textie1centra zijn Hengelo, Almelo, Enschede, Lonneker, Oldenzaa1 en Borne. De
platte1andsgemeenten zijn Bathmen, Markelo, Holten, Raalte, Ommen en Dalfsen. De 1eng-
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We kunnen dus constateren dat de stijging van de arbeidsintensiteit van de textielarbeider gepaard ging met een verbeterde voeding . Mogelijk speelde de voeding dan ook een positieve rol in de intensivering van de arbeid. Deze opvatting
sluit aan bij de bevindingen van de Duitse historicus Von Schulze-Gaevernitz met
betrekking tot de textielarbeiders in Lancashire uit de vorige eeuw. Zijns inziens
leidden de verhoging van de lonen en 'die ungeheuren Fortschritte der Volksernahrung' tot 'eine gesteigerte Vitalitiit, welche in groBerer Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Kraft ihren Ausdruck findet ( ... ).100

6. Slot: bij wijze van conclusie
Zoals in de inleiding van de case-studies is opgemerkt, is een relatie tussen voeding
en arbeidsprestatie voor lichte arbeid niet waarschijnlijk. De case-studies nu hebben duidelijk gemaakt dat zo'n verband ook onaannemelijk is voor zware, seizoengebonden arbeid en zware, relatief goed betaalde arbeid zoals het metselen. In
beide gevallen kunnen de meeste arbeiders zich (tijdens het seizoen) een hoogcalorische voeding permitteren en een hoge arbeidsprestatie realiseren. Aileen bij
de textielarbeiders doet zich een calorisch tekort voor rond het midden van de
negentiende eeuw en heeft de betere voeding sedertdien een mogelijk positieve
invloed op de arbeidsprestatie.
De textielarbeiders staan qua samenhang tussen voeding en arbeidsprestatie
wellicht model voor arbeiders in andere takken van nijverheid waar seizoeninvloeden van ondergeschikte betekenis waren, de arbeid fysiek (matig) zwaar was en
deze door de jaren heen maar matig beloond werd, zoals in grote delen van de
metaalbewerking, de schoenfabricage of delen van de chemische industrie. In paragraaf 5 zagen we dat de calorieenvoorziening van de onderste lagen van de
tegegevens van 189811907 zijn gepubliceerd in: L. Bolk, 'Ober die KorperHinge der NiederHinder und deren Zunahme in den letzten Dezennien', Zeitschrift for Morphologie und
Anthropologie XVIII (1914) 28-29. De lengtegegevens rond het midden van de eeuw zijn
afkomstig uit: De Vries Robbe, Rapport van de commissie, 442-452.
De loteling in deze centra had een grote kans in de katoennijverheid werkzaam te zijn. Van
de totale beroepsbevolking in Twente yond 25-30% aan het eind van de eeuw hier werk.
Zie: E.J. Fischer, 'Economische theorie en historisch onderzoek; de theorie der prijsvorming en de loonontwikkeling op de Twentse arbeidsmarkt 1865-1930' , Economisch- en
Sociaal-Historisch laarboek 47 (1984) 54-55.
100. G. Von Schulze-Gaevernitz, Der Grossbetrieb: ein wirtschaftlicher und socialer Fortschritt. Eine Studie auf dem Gebiete der Baumwollindustrie (Leipzig, 1892), 172-174. De
betrekkelijk voorspoedige Iichamelijke ontwikkeling van de textielarbeiders blijkt ook uit
het feit dat het verschil in lichaamslengte tussen textielarbeiders en overige arbeiders
aanmerkelijk kleiner werd in de negentiende eeuw. Zie: Floud et aI., Height, health and
history, 220-222.
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bevolking ronduit precair was in de eerste helft van de negentiende eeuw. Het Iijdt
geen twijfel dat een deel van het fabrieksproletariaat tot deze lagen behoorde en
dat hun materiele positie en voeding er in de tweede helft van de negentiende eeuw
op vooruitgingen. Het valt echter moeilijk te bewijzen dat de fysieke productiviteit
van de arbeiders in de hiervoor genoemde sectoren steeg. Daar voltrokken zich
zulke ingrijpende technische veranderingen in het arbeidsproces dat de eventuele
impact van een calorierijkere voeding op de arbeidsprestatie niet kan worden vastgesteld. Bovendien moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat de voeding verbeterde omdat arbeiders meer moesten presteren. Het verschijnsel dat
hier van belang is, zijn de stuk- of prestatielonen.
Ofschoon naar de introductie en verspreiding van stuklonen in Nederland nog
onderzoek wordt gedaan, kunnen we toch wei aannemen dat ze vanaf 1860 in
belang toenemen. Een van de belangrijke oogmerken van stuklonen is de intensivering van de arbeid. Volgens tijdgenoten uit de negentiende eeuw hadden de stuklonen het beoogde effect. Een ter zake deskundige als Schloss laat in dit verband
weten : '(oo.) on s ' aper~oit generalement que la rapidite des ouvriers au temps est
tres inferieure a celie des ouvriers aux pieces. Ce fait est particulierement visible
lorsque des ouvriers au temps sont mis aux pieces', en even verder: 'II est certain
qu' on travaille plus vite la ou existe Ie salaire aux pieces ( .. .)' .101 Zeker zo belangrijk is dat het opsplitsen van taken en functies ondernemers, of namens hen optredende (onder-)aannemers, de gelegenheid bood hoge prestatie-eisen te stellen: voor
nieuwe functies ontbreekt immers vergelijkingsmateriaal voor de arbeiders. Wanneer taaksplitsing en stuklonen de energiebesteding en arbeidsprestatie verhogen,
valt te begrijpen dat ook de energieconsumptie stijgt. Dit mechanisme kan gedeeltelijk een verklaring bieden voor de stijgende per capita energieconsumptie in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Het zou echter van eenzijdigheid getuigen
om de stijging van de energieconsumptie in de tweede helft van de negentiende
eeuw hoofdzakelijk als een gevolg van het meer toepassen van stuklonen op te
vatten. Wij menen dat beide mechanismen, namelijk een calorierijkere voeding als
oorzaak en als gevolg van meer fysieke productiviteit, een rol hebben gespeeld.
Alles bijeengenomen luidt onze conclusie dat er nog weinig harde bewijzen zijn
voor de stelling dat een betere voeding op grote schaalleidde tot een verhoging van
de arbeidsprestatie en daarmee substantieel bijdroeg aan de economische groei .
Vooralsnog moeten we het doen met de reeks aanwijzingen dat met name in de
onderste lagen van de bevolking de calorierijkere voeding in de tweede helft van de
negentiende eeuw een gunstig effect op de arbeidsprestatie had.

Met dank aan prof. dr. J.L. van Zanden, prof. dr. .M.M. van der Linden, de referenten en de redactie.
1Ol. D. Schloss, Les Modes de Remuneration du Travail (Parijs, 1902) 53, 65 .
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Waterkrijg en wie keert het water? De maatschappelijke discussie rond de verhoging van de Lekdijk
Bovendams in 1880
LUDY GIEBELS

1. Inleiding
Een van de twee basisprincipes in het Nederlandse waterschapsrecht is het motto
'wien water deert die water keert'. Dit houdt in dat degenen die worden bedreigd
door buitenwater verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de dijk die dat water keert. 1 Nu is dat principe in zijn prachtige eenvoud natuurlijk lang niet altijd
gemakkelijk toe te passen: wie hebben nu precies belang bij een bepaalde waterkering? In het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland bijvoorbeeld is een
proceskaart uit 1457 te vinden die het dilemma goed weergeeft. Een weduwe met
een stuk land aan de Spaarndammerdijk, de dijk die het Rijnlands gebied tegen het
open IJ beschermde, verpacht vier kleine stukken daarvan aan anderen en houdt
zelf verreweg het grootste deel. Zij was dijkplichtig voor het geheel en wil die last
nu del en met de nieuwe huurders. Deze weigeren en het komt tot een proces bij
dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. Zij vonnissen dat de pachters van de
weduwe 'mede geland' zijn en uit dien hoofde ook dijkplichtig.2
Dijkplichtigheid, die oorspronkelijk uitsluitend bestond voor de bewoners aan de
dijk - de aangelanden -, breidde zich uit naarmate meer land werd ontgonnen en
dus ook meer boeren - ingelanden - belang hadden bij de instandhouding ervan.
Toen in het laagveengebied het maaiveld in de loop der eeuwen steeds verder
daalde en dat gepaard ging met een langzame rijzing van de zeespiegel, stroomde
bij doorbraken ook meer land achter de dijk over. Dit proces van uitbreiding van de
1. De andere is de trits 'belang-betaling-zeggenschap': men betaalt omslag naar de mate
waarin men belang heeft bij de waterhuishouding en is ook navenant vertegenwoordigd in
het bestuur van het waterschap.
2. Zie P.G.M. Diebels, Beschrijving van de oudste kaarten [van Rijniandj, 1457-1580
Ongepubliceerde scriptie 1986.
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dijkplicht werd versneld door economische groei. Het onder water staan van agrarische gebieden leidde tot grotere economische schade naarmate de teelt intensiever werd en de landbouw meer opbracht, een proces dat zich inzette in de 17de
eeuw en na de jaren zestig van de 19de eeuw in een steeds sneller tempo kwam.
De groeiende economische afhankelijkheid tussen de Nederlandse provincies onderling in de 20ste eeuw deed de rest. Toen de dijken aan de Nederlandse kusten
na 1953 op veilige Deltahoogte moesten worden gebracht, werd zonder vee I discussie geaccepteerd dat dit niet aileen kon worden opgebracht door de ingelanden
van de dijkwaterschappen. Aile Nederlandse belastingbetalers hebben uit rijksmiddelen daaraan een substantiele bijdrage geleverd zonder dat de vraag wie nu precies door het water werd gedeerd scherp werd gesteld. Dat hoefde ook niet. Er
was een besef dat iedereen in meerdere of mindere mate getroffen zou worden
door doorbraken van de dijken aan de kust, hetzij direct, hetzij omdat zijn nearest
and dearest, een verre vriend of een zakenpartner het slachtoffer zou kunnen
worden.
Met dit in het achterhoofd is het interessant om te herinneren aan de hooglopende discussies rond de versterking van de Lekdijk Bovendams, die zijn beslag kreeg
in 1880. Ook hier beschermde een enkele dijk een veel groter gebied - bijna geheel
Holland en een flink deel van Utrecht - dan dat van het waterschap dat ervoor
onderhoudsplichtig was. Het vraagstuk op welke manier het principe 'wien water
deert die water keert' moest worden toegepast werd gepassioneerd besproken in
kranten, brochures en parlement. Het debat concentreerde zich rond twee belangrijke punten. Ten eerste was er de vraag welke kring de last van de kostbare
verhoging van de Lekdijk moest dragen. Die kring verwijdde zich eerst tot meerdere waterschappen en later meende men dat ook de betrokken provincies en het rijk
steun moesten verlenen. Ten tweede speelde de traditionele preponderantie van
Holland een niet onaanzienlijk rol. Dat kwam omdat, als de Lek niet kon worden
bedwongen, een Salomonsoordeel moest worden geveld . De keuze ging dan tussen overstroming van het noordelijke, Hol\andse, gebied of van de zuidelijke, Gelderse, regio. Een deel van de invloedrijke spraakmakende publieke opinie in het
Westen des lands beschouwde dit laatste als een weliswaar betreurenswaardige
maar toch noodzakelijke ramp.
Het was, voor zover mij bekend, de eerste keer dat de discussie zo breed werd
gevoerd en het tijdstip lijkt me niet toevallig: alles wijst erop dat het prob\eem rond
de Lekdijk als dringend werd beschouwd door de toegenomen economische betekenis van de landbouw en het besef dat overstromingsrampen in absolute zin vee I
meer schade aanrichtten dan voorheen . Het toenemend belang van de pers heeft
in de discussie een onmiskenbare rol gespeeld.
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2. Rivierdijken in de 19de eeuw 3
Wat betreft watersnoodrampen was de 19de eeuw bij uitstek de eeuw van rivieroverstromingen. Het gedrag van rivieren was nog meer dan dat van de zee in hoge
mate onvoorspelbaar. Ten eerste waren de beddingen sterk verwaarloosd en kon
het water vaak geen uitweg vinden door de steeds toenemende verzanding. Ten
tweede had het DeJtagebied te weinig riviermond om de grote massa's water die
bij tijd en wijle uit de bovenlopen kwamen, af te voeren. Tenslotte was daar het
Afbeelding I. Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de
Merwe, en de Lek.
z

x

0

0

R
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z

Klaas Vis 1761 Het donkere gedeeJte is het maximale inundatiegebied. De dijkbreuken A bij Lexmond, 1740 en 1744; bij Jaarsveld, 1751; G bij Culemborg 1751;
B bij Wijk bij Duurstede, 1747. Rechts de Utrechtse heuvelrug, die als een trechter
kan werken bij doorbraken (kaartenverzameling hoogheemraadschap van Rijnland
nr A3354)
3. Over de problematiek van de grote rivieren en hun dijken, zie G.P. van de Yen (red.),
Leejbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 1993) 136-139,227-235 en A. Bosch en G.P. van de Yen, 'Rivierverbetering',
in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van
een moderne samenleving 1800-1890 Deel II Gezondheid en openbare hygiene. Waterstaat en inJrastructuur. Papier, druk en communicatie (Zutphen 1993) 103-128.
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spookbeeld van ijszetting. 4 Door de verschillen in stroming op een rivier hechtten
zich in vries weer ijsnaalden aan elkaar tot ijsklompen, die konden aangroeien tot
dammen van wei enkele kilometers lang. Deze werden bij plotselinge dooi tot groter hoogten en breedten opgestuwd door smeltwater en het kruiende ijs uit de
bovenloop. Dijken krijgen het daardoor nog zwaarder te verduren dan bij open
water. IJszetting werd bevorderd door de grillige loop der rivieren en de stagnatie
van water bij zandbanken. Het probleem werd nog verergerd door het gebruik van
de buitendijkse oevers. Door de intensivering van de landbouw werd het periodiek
droogvallend deel van het bed steeds meer gebruikt voor riet, geriefhout en later
voor bebouwing met onder meer steen ovens. Hierdoor werden allerlei obstakels
gevormd die bevriezing nog meer in de hand werkten. Het probleem van ijsdammen werd pas in de tweede helft van de 20ste eeuw opgelost door een combinatie
van drukke scheepvaart en lozing van warm koelwater uit de fabrieken .
In de eerste helft van de 19de eeuw werden door verschillende Rivierencommissies plannen gemaakt om de loop der rivieren te normaliseren en zo de veiligheid
van het aangrenzende gebied te verbeteren. Pas in de tweede he 1ft van de eeuw
was er echter geld genoeg om die plannen te verwezenlijken. Een bijkomend maar daarom nog niet gering - probleem was dat de rivieren werden beheerd door
het rijk, maar de rivierdijken onderhouden door de vele aangrenzende waterschappen. Door deze decentralisatie kreeg het spreekwoord dat een keten zo sterk is als
zijn zwakste schakel een zeer pregnante inhoud. Goed dijkonderhoud hing af van
een veelvoud van menselijke factoren : de bereidheid om een dijk ook in veilige
tijden goed op hoogte te houden (dijken verzakken); technische kennis, die zeker in
kleine polders niet altijd aanwezig was; welstand der ingelanden, want goed dijkonderhoud kan in kwetsbare gebieden onevenredig duur zijn. Een extra probleem
werd in de 19de eeuw het systeem van ' waterkrijg'. Dit poetische woord staat
voor het begrijpelijke verlangen zelf een hogere dijk te hebben dan de overburen
aan de andere kant van de rivier. Wanneer het geprangde water bij hoge standen
een uitweg uit zijn bedding zocht, zou het in de regel immers over de lagere dijk
stromen. De tegenpartij ging dan bij gelegenheid op haar beurt de eigen dijk weer
hoger maken dan de tegenoverliggende. Zo ontstond een wedloop in overdijking,
bekend als waterkrijg.

3. De Lekdijk Bovendams
De Lekdijk Bovendams was een waterkering aan de noordzijde van de Lek van
ruim 32 km lang en hij Jiep vanaf Amerongen (aan de rand van de Utrechtse heuvelrug) naar het Klaphek bij Vreeswijk. Bij het Klaphek was in de vroege middel4. G.P. van de Yen e.a., Niets is bestendig ... De geschiedenis van de rivieroverstromingen
in Nederland (Utrecht z.j.) 17-18.
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Afbeelding 2. Kaart van de rivier de Lek met zijn uiterwaarden Noorder en Zuider
dijken van de Merwede beneden Krimpen tot het schoor van Hagestein boven
Vianen. Gemaakt in 1751 en 1764 door Melchior Bolstra. Schaal ca 1:10.000.
Detail onder Vianen. Let op het binnendijkse land. (atlasverzameling hoogheemraadschap van Rijnland nr 59, blad 7)
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eeuwen een dam gelegd om de Hollandsche IJssel af te dammen en aan deze dam
ontleende het gelijknamige hoogheemraadschap, dat in 1325 was opgericht om de
dijk te beheren, zijn naam. De Bovendamse dijk was een problematische dijk. 5 Hij
lag op een 'derrieachtige staal', een slappe veenachtige ondergrond. Door dit euvel had men voortdurend te kampen met verzakkingen. Toch was de Lekdijk Bovendams behalve een voortdurend zorgenkindje ook de zwaarste van aile Nederlandse rivierdijken. Er werd voortdurend aan vertimmerd en versterkt en dat gebeurde
sinds midden 18de eeuw verschillende keren met subsidies. Deze kwamen uit
Holland, Utrecht en (na 1800) van het rijk. De Lekdijk Bovendams was dus vanouds een waterstaatswerk waarvan de kwaliteit werd gevolgd door een wijdere
kring dan de ingelanden van dat hoogheernraadschap. Dat kwam omdat achter dit
gedeelte van de Lekdijk door een hoogteverschil van enkele meters binnen een
betrekkelijk korte afstand bij een doorbraak het rivierwater in snel tempo naar de
lager gelegen gebieden zou stromen. Binnen de Iijn Amsterdam-Haarlem-Den HaagGouda-Utrecht zou het land geheel onder water komen te Iiggen. Met name de
vele Hollandse droogmakerijen, waarvan de grootste dateerden van de 19de eeuw
en die tot weI vijf meter of meer beneden de zeespiegel konden liggen, zouden tot
aan de kruinen van hun dijken vollopen . De laatste keer dat een dergelijke ramp
zich had voltrokken was overigens lang geleden, in 1624, toen het water in Amsterdam en Rotterdam een el hoog kwam te staan . Daarna was er nog een grote
doorbraak geweest in februari 1747. De schade bleef toen beperkt, hoewel toch
nog een belangrijk deel van het Sticht werd geYnundeerd. Gelukkig viel het water
snel en na een maand konden de polders worden leeggemalen.
Op aanbeveling van de eerste Rivierencommissie had de Lekdijk Bovendams in
1829 royale subsidies van de drie provincies gekregen om zijn dijk te versterken
(het rijk droeg niets bij).fi In 1861 werd opnieuw de alarmklok geluid . Het was
februari en het kruiende ijs had hier en daar ten noorden van de Lek tot kleine
dijkbreuken geleid, die onmiddellijk konden worden gedicht. In het zuiden waren in
het rivierengebied van Maas en Waal verschillende ernstige overstromingen opgetreden . Hoewel de bedreiging voor de Lekdijk dus gering was, leidden de gebeurtenissen direct tot verhoogde paraatheid in Holland, met name bij het hoogheemraadschap van Rijnland, alwaar men de bedreiging voor het eigen gebied ernstig
5. Over de Lekdijk Bovendams Martina van Yliet, Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795 (Assen 1961) (diss.) 35-50; over de
problematiek van de grote rivieren, zie G.P. van de Yen (red.), Leejbaar laagland. 227-235
en A. Bosch en G.P. van de Yen, 'Rivierverbetering' .
6. Het Statenlid voor Zuid-Holland P.F.L. Blusse, die de geschiedenis door de Utrechtse
archivaris Muller had laten uitzoeken, zei dat deze subsidies waren afgedwongen door een
woedebui van Willem I. De provincies hadden ze uiteindelijk aileen verstrekt onder voorwaarde dat de rivieren lOuden worden verbeterd, maar dat ging uit geldgebrek niet door.
Zie Verslag der Verhandelingen van de Staten van Zuid-Holland 21 juli 1880.
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nam. Ook bij het rijk ontstond onrust: de minister van Binnenlandse Zaken diende
enkele maanden later bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een plan in om de dijk
te verhogen. Daar reageerde men wat pruilerig, want was dat wei nodig zo kort na
de jongste versterkingen? Onder druk van de minister zochten de gedeputeerden
echter contact met hun coIlega's van de beide Hollanden. Tijdens die conferenties
bleek dat het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams in de afgelopen
decennia wei veel aan de dijk had gedaan, maar hem niet had verhoogd op de
afmetingen die de subsidiegevers indertijd hadden voorgeschreven. Blijkbaar was
er door Rijkswaterstaat weinig toezicht uitgeoefend.
Voorlopig gebeurde er niets en dat was niet perse om slechte redenen. Ten eerste wist niemand hoe hoog de dijk zou moeten worden. Najarenlange stagnatiede eerste Rivierencommissie was al in 1821 ingesteld - was Rijkswaterstaat rond
1850 eindelijk begonnen met het grote plan om de rivieren te normaliseren. Niet
aileen wist men nog niet wat de effecten daarvan zouden zijn, ook was er eenvoudig op dat moment nog niet voldoende theoretische kennis om het probleem te lijfte
gaan. Zo was men bijvoorbeeld nog niet in staat om gemiddelde stroomsnelheid en
waterafvoerend vermogen bij elke waterstand te berekenen. Hoeveel te minder,
klaagden de ingenieurs, waren de effecten van die onvoorspelbare ijsdammen te
bepalen. Daarbij bestonden er grote twijfels over het nut van verhoging. Gezien de
slappe ondergrond van de dijk zou die wei eens onmogelijk kunnen zijn . Meer
verkieselijk, meenden Utrecht en het hoogheemraadschap, was verzwaring. Maar
verzwaring betekende verbreding en dat stuitte weer op grote weerstand in het
gebied zelf, omdat daarvoor vruchtbare grond en bebouwing moesten wijken. Verzwaring noopte dus ook nog tot kostbare onteigeningen en was derhalve veel duurder dan verhoging.
Er was nog een ander bezwaar tegen verhoging: de vicieuze cirkel van de hier al
eerder genoemde waterkrijg, waardoor het gebied aan de laagste dijk een soort
overlaat werd. Overlaten of overlopen zijn in de technisch-waterstaatkundige terminologie met eigen hand aangebrachte verlagingen of doorbraken van dijken om
het hoge water een uitweg over land te verschaffen. Zij werden vaak toegepast
daar waar de bevolking het armst was. De rijkere riviergebieden hadden twee
middelen om die kelk aan zich voorbij te laten gaan. Ten eerste hadden zij het geld
om goed te dijken. Daar bovenop werd hun rijkdom nog eens als argument gebruikt
om bij een hogere overheid subsidies los te krijgen. Het begrip overlaat kreeg in de
discussies rond de verhoging van de Lekdijk de bredere betekenis van een gebied
dat door een lagere dijk wordt beschermd dan het tegenoverliggende. Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams meende in dit stadium dat verhoging
aIleen maar een heilloze wedloop zou continueren. Maar onder druk van de hierna
geschetste omstandigheden moest het dat standpunt verlaten.
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4. Het rapport van de ingenieurs over de Lekdijk (1877)1
De beraadslagingen tussen de provincies verzandden na het alarm van 1861 en
ook de natuur dwong in de eerstvolgende jaren blijkbaar niet tot activiteit. Totdat in
december 1873 het bericht kwam dat de zuidelijke Lekdijk, die in het Gelderse
rivierengebied was verhoogd als antwoord op de watersnoodramp van 1861, hoger
was geworden dan die van Bovendams. Het hoogheemraadschap meldde dit met
enige paniek aan de gedeputeerden van Utrecht. Het is tekenend voor het gebrek
aan communicatie dat de Gelderse waterschappen blijkbaar al tien jaar bezig waren met de verhoging van hun dijk en dat de belanghebbenden aan de overkant dat
zo recentelijk hadden ontdekt: pas oniangs, zo berichtte Bovendams, had men op
een nieuwe kaart van Reuvens, ingenieur bij de Gelderse Provinciale Waterstaat,
gezien dat de andere dijk nu echt - later bleek 50 centimeter - hoger was geworden dan de Bovendamse. Het gebied daarachter was, vreesde men, tot overlaat
gedegradeerd.
De ontdekking schudde de ingedommelde autoriteiten wreed wakker. Ingenieurs
van Rijkswaterstaat en de Lekdijk werden aan het werk gezet om een degelijk plan
op te stellen.R Het bestuur van Bovendams was na de begrijpelijke manoeuvre van
zijn zuiderburen in het systeem van de waterkrijg tegen wil en dank een gegijzelde
geworden . In het westen had bij de autoriteiten dank zij de Rivierencommissies de
communis opinio bestaan dat de noordelijke dijk altijd hoger moest zijn dan de
zuidelijke. De Lekdijk Bovendams had in de afgelopen jaren gesputterd tegen verhoging van de eigen dijk, onder andere omdat het een soortgelijk antwoord van de
overkant verwachtte, en het had zich uitgesproken voor de moeilijker uit te voeren
verzwaring. Nu moest het echter met de wedloop mee. Zijn ingenieur, de kameraar Havelaar, stelde dan ook een forse verhoging voor, waarbij en passant allerlei
inherente zwakheden van de dijk zouden worden aangepakt. Dat plan kostte naar
schatting twee miljoen gulden . Het trio waterstaatsingenieurs van rijk en provincie
bestond uit LJ. du Celliee Muller, J.F.W. Conrad en J. van der Vegt. Du Celliee
Muller was nog maar net door Rijkswaterstaat vanuit Noord-Holland naar Utrecht
overgeplaatst. Conrad was gestationeerd in Noord-Holland en zou een der belang7. Notulen Verenigde Vergadering hoogheemraadschap van Rijnland (gedrukt) 16 febr.
1861 , 63-68.
De bronnen voor dit artikel zijn, tenzij anders vermeld, de vo1gende omvangrijke dossiers :
Rijksarchief Noord-Holland, archief provinciaal bestuur, 1851-1943, inv.nr 62; Algemeen
Rijksarchief provinciaal bestuur Z-H, 1850-1945 (3.02.27.01) inv.nrs 6516 en 6517 Rijksarchief Utrecht, archiefprovinciaal bestuur inv.nrs 5323-5324; Nieuw Secretarie ArchiefRijnland (NSAR) voorl. inv.nrs 5387-5390, daarnaast de gedrukte notulen van de Verenigde
Vergadering van Rijnland onder het lemma Lekdijk.
8. Utrecht en Noord-Holland hadden nog geen Provinciale waterstaatsdiensten, ZuidHolland zou er een krijgen in 1875. In de provincies werden ingenieurs van Rijkswaterstaat
ingezet.
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rijkere coryfeeen van Rijkswaterstaat worden. De capabele Van der Vegt was
sinds 1875 provinciaal hoofdingenieur in Zuid-Holland en zou daar na 38 jaar trouwe dienst afscheid nemen.
Vanaf het begin waren de waterstaatsingenieurs onderling verdeeld, zodat de
drie provincies geen behoorlijk plan konden presenteren. Zij brachten twee rapporten uit, in 1877 en 1879. Het eerste begon met een breedvoerige uiteenzetting over
de geschiedenis van de rivier vanaf de tijd van Tacitus. Deze historische benadering kon niet verbloemen dat het concrete plan uitermate mager was. Voorstel was
een verhoging die een overdijking boven de zuidelijke zou opleveren van 20 cm.
Bovendien zou de dijk 60 a 70 cm hoger moeten worden dan de laatste hoogste
rivierstand bij Culemborg, die intussen alweer in 1876 (opnieuw een alarmerend
jaar) was opgetreden. Maar een raming van de kosten zou pas in 1879 met veel
moeite uit handen van het trio kunnen worden gewrongen en tot dan konden er
geen concrete plannen worden gemaakt.
In het verdeelde driemanschap was Du Celliee Muller de duidelijkste dwarsligger. Gedeputeerden van Utrecht klaagden er voortdurend over dat antwoord op
hun dringende aanmaningen uitbleef en hij publiceerde bovendien in 1879 een brochure die regelrecht tegen het door hem mede ondertekende rapport van 1877
inging. Du Celliee was mordicus tegen dijkverhoging vanwege waterkrijg en slappe ondergrond. Hij bepleitte een veel ambitieuzer plan: het graven van een kanaal
tussen Culemborg en Gorinchem, waardoor de rivier en betere uitweg kon krijgen. 9 Dit zou moeten worden gecombineerd met een verbetering van de afwatering voor het problematische Lingegebied. Kosten f 15 miljoen! Du Celliee greep
overigens deze gelegenheid ook aan om uitgebreid zijn hart te luchten over de
hinder die de waterstaatsingenieurs ondervonden van de mannen van Oorlog. Door
de eisen van dat ministerie, klaagde hij, moest tel kens waterstaatkundig lapwerk
worden geleverd en bleven werkelijk principiele oplossingen uit. Ook over die andere eigentijdse waterstaatkundige noodgreep, het nemen van een bewust risico
om een gebied te laten onderiopen, was men het niet eens. Hoewel het rapport van
1879 vaststelde dat het niet meer aanvaardbaar was om de Betuwe en Tielerwaard als overlaat voor het noorden te laten fungeren, meenden Havelaar en Du
Celliee Muller - zij het tot hun eer gezegd met zeer bloedend hart - dat de zuidelijke dijk desnoods maar moest overiopen. Daar zou schade zijn, grote schade zelfs
als ook de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden gei'nundeerd zouden worden,
maar het onderlopen van de 200.000 hectare in Holland en Utrecht was een werkelijk onoverkomelijke ramp. Daarom waren de twee het met de provincies roerend eens dat de minister een regeling moest treffen waarin de zuidelijke dijk verplicht lager gehouden zou worden dan de noordelijke. Aile opeenvolgende ministers
9. L.J. du Celliee Muller, Nota over het beveiligen van den Noordeli)ken Nederri)n - en
Lekdi)k, tegen buitengewoon hooge rivierstanden bi) open rivier en i)sgang. In verband
gebracht met eene verbeterde afwatering van de Linge (Utrecht 1879).
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- eerst die van Binnenlandse Zaken, sinds 1878 van Waterstaat - hebben echter
dit categorisch afgewezen als onbillijk. Het probleem dat het rijk geen voorschriften wilde geven (of niet kon met het oog op de autonomie van waterschappen en
provincies) heeft de zaak van de Lekdijk ernstig vertraagd.
De rijksingenieur in Utrecht mocht zich dan wei als de duidelijkste dissident manifesteren, zijn beide collega's Iijken ook niet erg warm te hebben gelopen voor
dijkverhoging. Zij schetsten de onverbiddelijke consequenties van de waterkrijg:
hogere dijken betekende dat de waterspiegel ook hoger kon worden opgezet en dat
bij overstromingen zich steeds grotere watermassa's over het land zouden uitstorten. Aangeraden werd om eerst eens af te wachten hoe de verdere normalisering
van de Lek lOU uitpakken .
Over een paar dingen bestond wei unanimiteit onder aile vier ingenieurs. Ten
eerste kon van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams niet worden
verlangd dat het met een omslaggebied van 30.000 hectare een kostbare verhoging
zou bekostigen die mede in het belang was van nog eens 170.000 hectare elders.
Ten tweede werd de dijk voldoende veilig geacht voor open water en verhoging
was dus alleen nodig vanwege de eventuele ijsdamrnen. Het probleem daarbij was
dat niemand wist hoe hoog de dijk voor die eventualiteit diende te zijn.

5. Rijnland als reddende engel
Voorlopig zaten de provincies dus nog met de dilemma's die door hun eigen ingenieurs en die van de Lekdijk werden opgeroepen. Daarbij hield het rijk, ondanks
het feit dat Conrad en Du Celliee Muller daar op de loonlijst stonden, zich op de
achtergrond . In 1878 echter werd de impasse doorbroken doordat het hoogheemraadschap van Rijnland contact lOcht met het bestuur van de Lekdijk Bovendams.
Rijnland had de lOrg voor de waterhuishouding voor de helft van het bedreigde
gebied, de ongeveer 100.000 hectaren die werden begrensd door Amsterdam, Den
Haag en Gouda. Het hoogheemraadschap loosde het overtollige water dat werd
opgemalen uit een kleine 200 polders en droogmakerijen op Rijn, IJssel en Noordzee. Vee I lOrg voor waterkeringen had het niet. Aan de zeekant vormden de duinen een natuurlijke bescherming en het gevaar van het open IJ was inmiddels
opgelost door de aanleg van het Noordzeekanaal. Wei was het kwetsbaar van wege de lage ligging van zijn boezem, enkele centimeters lager dan die van de ornringende hoogheemraadschappen. Bovendien had het nog steeds niet leren leven met
de verkleining van die boezem na de droogmaking van het Haarlemmermeer in
1850. Achteraf bleek deze vrees ongegrond door de steeds betere bemalingstechnieken, maar dat neemt niet weg dat dit feit als een nachtmerrie het bestuur tot aan
het eind van de 19de eeuw heeft beheerst. Deze lOrgen verklaren dan ook de
ongebruikelijke stap om in 1878 contact te gaan zoeken met het bestuur van het
verre Lekdijk Bovendams om hulp te bieden. De belangrijkste motor hierbij was
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Stephanus de Clercq, die sinds 1871 Rijnland leidde. De Clercq was de belangrijkste
dijkgraaf van het hoogheemraadschap in de 19de eeuw, een man van brede visie die
Rijnland moest lozen door de woeJige wateren van de ingrijpende gevolgen van de
droogmaking van het Haariemmermeer, de aanleg van het Noordzeekanaal (hij was
trouwens ook secretaris van de onderneming die dit aanlegde) en de nieuwe eisen
die de gemoderniseerde landbouw aan het hoogheernraadschap stelde. 'o Hij was
Afbeelding 3. Kaart van den Lekdijk Bovendams in 17 bladen opgemeten en in
kaart gebracht in dejaren 1874, 1875 en 1876 door de dijkmeester E.G. Wentink
onder toezicht van den kameraar van den Lekdijk Bovendams J.P Havelaar.

1f.,.1khu;,. Nfl lTn
d. IJpul

Lithografie Anth. Grolman. Schaal 1:2 .500. Detail van blad 10 onder Schalkwijk.
Let op het gebruik van het binnendijkse land. (kaartenverzameling hoogheemraadschap van Rijnland nr B 1734).

10. Over De Clercq zie Ludy Giebels, 'Rijnl and en de aan leg van het Noordzeekanaal:
afscheid van de natuurlijke lozing' In Ludy Giebels (red.),Zeven eeuwen Rijn/andse uitwa-
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een - niet helemaal succesvolle - hereboer en pionierde als zodanig in de nieuwe
Haarlemmermeerpolder. De Clercq was een Macher en het was aan zijn doorzettingsvermogen te danken dat Rijnland een gebiedsvreemde taak, de verbetering
van de Lekdijk, op zich nam.
Het Rijnlandse initiatief moet een aangename verrassing zijn geweest voor dijkgraaf en hoogheemraden van de Lekdijk Bovendams. Zij stonden onder druk om
tenminste iets aan de dijk te doen. Tot nog toe wilde niemand zijn nek uitsteken om
ook maar enige geldelijke toezegging te doen en nu stonden ineens voor een gezamenlijke actie colIega's op de stoep van een gerenommeerd en naar verluidde rijk
hoogheemraadschap. De beraadslagingen leidden ertoe dat contact werd gezocht
met de andere grote hoogheemraadschappen in de 200.000 bedreigde hectaren.
Zo zou men met Amstelland, Schieland, Delfland en Woerden tot een plan proberen te komen om de gelden voor de verhoging bijeen te brengen. Sleutel daarbij zou
in de beste waterschapstraditie zijn een bunder-bundersgelijke omslag. Dit kwam
erop neer dat de betreffende ingelanden een extra omslag van f 10 per hectare
moesten opbrengen, precies genoeg voor het meest vergaande plan, dat van Havelaar. Met een overdijking van 50 cm en allerlei versterkingen aan de binnenkant
van de waterkering zou dat zoals vermeld twee miljoen kosten.
De eersten die moesten worden bewerkt waren de leden van de Verenigde Vergadering van Rijnland zelf, die als het gekozen algemeen bestuur van het hoogheemraadschap toestemming moesten geven om het gevraagde bedrag te fournereno De consultatie werd kracht bijgezet door weer een nieuw rapport, dat van de
Rijnlandse eigen ingenieur E.F. van Dissel. Hij wees erop dat de waarde van de
grond aanzienlijk was gestegen door uitbreiding van steden en aanleg van spoorwegen en andere kunstwerken. Geschilderd werden de ijselijke gevolgen van een
werkelijk ernstige doorbraak: de gehele rivier zou zich volgens zijn berekeningen
met een dageJijkse hoeveelheid van 200 miljoen m3 over het achterland uitstorten.
Ter vergelijking: in een etmaal van extreem 'eigen' waterbezwaar door regenval
werd de Rijnlandse boezem belast met ruim negen miljoen m3• 11 In 3 a 4 weken
zou, schreef Van Dissel, de rivier ruim 5 miljard m3 aanvoeren, waarvan Rijnland
ruim 2,3 miljard in zijn boezem zou kunnen bergen of kunnen lozen op het buiten-

tering in Spaarndam en Halfweg. Van beveiliging naar beheersing (Hilversum 1994), I 19144.
II. Volgens gecorrigeerde berekeningen van de waterstaatsingenieurs Conrad, Reuvens
en Stieltjes in de extreem natte winter 1866/67, vergelijk P. de Gruyter, Rijnlands boezem I
De waterhuishouding [Lei den 1941]135. Onder waterbezwaar werd to en verstaan de hoeveelheid water die aanleiding gaftot rijzing van de boezem, dus de toevoer verminderd met
de afvoer. Van Dissel steunde overigens voor zijn berekeningen op die van hoofdingenieur
Van Diesen, die in 1863-1864 de afvoer van water uit de Bovenrijn berekende. Hij doet bij
die cijfers er nog een schepje bovenop vanuit de veronderstelling dat er meer water in de
Lek wordt gestuwd bij ijsopstoppingen in de Waal en IJssel.
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water. Dat betekende dat de dieper gelegen polders en droogmakerijen onherroepelijk zouden vollopen en met name de reusachtige Haarlemmermeerpolder opnieuw zijn oorspronkelijke gedaante als meer zou aannemen. De sluizencomplexen
van Rijnland, Delfland en Schieland lagen aan de uiterste grenzen van het overstroomde gebied en konden daardoor pas lozen als het hele gebied goed onder
water stond. Kortom, er was een onvoorstelbare ramp te duchten. Daarbij zou het
ook nog jaren duren, voordat het land weer droogviel.
In hoeverre deze cijfers reeel waren is niet duidelijk. Ze werden bij mijn weten
niet tegengesproken, maar Conrad c.s. waagden zich niet aan becijferingen van
hoeveelheden water die zich uit de rivier zouden storten. In ieder geval bleek de
Rijnlandse Verenigde Vergadering gevoelig voor dit rampenscenario: dijkgraaf en
hoogheemraden kregen het fiat om verder de boer op te gaan. Impliciet werd
aangenomen dat het hoogheemraadschap in ieder geval bereid was tot een substantieIe bijdrage, namelijk vanuit de bunder-bundersgewijze gedachte een miljoen
gulden , voor elke Rijnlandse hectare het gevraagde tientje. Als voorwaarde stelde
de Verenigde Vergadering dat de andere betrokken waterschappen hetzelfde zouden doen .
Door deze - naar zal blijken - voorlopige ontknoping moeten op de drie provinciale bureaus vele zuchten van verlichting zijn geslaakt. Nog steeds zat men daar
met de handen in het haar over de innerlijke verdeeldheid van de eigen experts, de
vraag of de verhoging gesubsidieerd zou moeten worden en, zo ja, hoe die pijn dan
moest worden verdeeld. Utrecht was met het hoogheemraadschap van de Lekdijk
Bovendams tegen een nieuwe verhogingswedloop en meende bovendien dat hetnet als in 1829 - minder hoefde bij te dragen dan de beide Hollanden, wier gebied
belangrijk groter was. Zuid-Holland zat weer met een ander probleem: hoe kon
men overdijking van de Lekdijk Bovendams subsidieren en daardoor de Alblasserwaard en Vijfherenlanden - Zuid-Hollands gebied dat op zijn beurt door het overlopen van de zuidelijke Lekdijk zou worden bedreigd - tot potentiele overlaat degraderen? De provincies lieten dus voorlopig verdere initiatieven dankbaar aan
Rijnland over en schreven met plezier begeleidende missives bij de bedelbrieven
aan de andere waterschappen. Met gusto werden de verschrikkelijke gevolgen
van een doorbraak van de Lek geschilderd. Bezield beschreef men de schoonheid
van het uitgangspunt van het Nederlandse waterstaatsrecht, dat eeuwenlang zo
voortreffelijk had gefunctioneerd: de behartiging van het welbegrepen eigenbelang, de grondslag van het adagium 'wien water deert die water keert' . Het thema
van eigenbelang als hoeksteen voor een goed plaatselijk waterstaatsbeheer werd
hier en in het vervolg van de discussies waar het de hogere overheden te pas
kwam tot axioma verheven.
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6. Wie moet de versterking van de Lekdijk Bovendams betalen?

Maar betekende dit nu ook dat het principe 'wien water deert die water keert' op
de ruimhartige Rijnlandse wijze verder zou moeten worden toegepast? De rest van
de betrokken waterschapswereld meende vooralsnog van niet. Behalve dan natuurlijk de Lekdijk Bovendams, die elk beroep dat de dijkverhoging de verantwoordeJijkheid was van dit hoogheemraadschap aileen bleef afwijzen . Het had daarvoor niet eens zo ' n slechte argumenten. Ten eerste waren aile deskundigen het
erover eens dat de dijk bestand was tegen de te verwachten hoge rivierstanden bij
open water. Verhoging was aileen nodig tegen de ijsdammen en, zoals is gebleken,
de geleerden wisten niet hoe men de dijk daartegen afdoende moest wapenen. Ten
tweede was er de verwachting dat de toekomstige verbetering van de rivierloop
het euvel althans voor een deel zou verhelpen en dan zou de kostbare investering
overbodig zijn. Ten derde hebben overstromingen van rivieren verschillende effecten naar gelang de nabijheid van het overstroomde gebied. In het Lekdijkse geval
zou het nabijgelegen land het water het snelst kwijtraken , nadat daar ook nog het
vruchtbare rivierslib was afgezet. Men calculeerde dat een overstroming eens in
de 50 a 100 jaar best als risico kon worden genomen. Daar waar het water na zijn
heilzame sedimenten veri oren te hebben het langste - misschien zelfs vele weken
lang - bleef staan, was de meeste schade te verwachten. Dat was uitgerekend in
de Hollandse polders en droogmakerijen, die ondanks de tijdelijke landbouwcrisis
zo rendabel waren vanwege de steeds groeiende export van producten. Een nieuwe sector van betekenis was hierbij die van luxe tuinbouw en het was dan ook niet
voor niets dat het bestuur van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur bij de minister zelf zijn opwachting ging maken om de zaak van de Lekdijk te
bepleiten. 12 Daarbij voegden zich de stemmen van de Pomologische Vereeniging
uit Boskoop en de Vereeniging "Loco et Tempore", die zich ten doel stelde de
handelsbelangen van bloem - en boomkwekerijen in Amsterdam, Aalsmeer, Naarden en omstreken te bevorderen.
Had dus de Lekdijk goede argumenten om andere waterschappen te laten meebetalen, ook goede had bijvoorbeeld het hoogheemraadschap van Delfland om dat
juist niet te doen. Delfland zat in een analoge positie als Bovendams. Het had de
zorg voor een zeer kostbare zeewering tussen Den Haag en Hoek van Holland.
Ook deze waterkering beschermde een veel groter gebied en bleef toch ten laste
van dit ene hoogheemraadschap. Delfland weigerde dus al vanaf het begin om
mee te doen en de collega's hadden daar aile begrip voor. Van de 200.000 hectare
bleven dan nog over Amstelland, Schieland, Woerden en een aantal polders en
heemraadschappen langs de Vecht. Amstelland hief in zijn gebied een oms lag van
een dubbeltje (zelfs voor die tijd een schijntje!) en meende dat een tientje per
12. Namelijk op I april 1879, ARA archief ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
inv. nr 603 Exh. 19 sept. nr 174; zie verder Exh 18 okt. nr 127.
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hectare daarom wei erg veel gevraagd was. Na veel vijven en zessen voteerde het
80.000, te betalen in tien termijnen. Dit kon met enige welwillendheid als een
bunder-bundersgewijze bijdrage kon worden beschouwd. Schiel and meende niet
lO'n last te zullen hebben van een doorbraak en zegde onder veel mitsen en maren
f 25.000 toe. Dat was 1110 deer van het beoogde. Woerden zag het nut van de
verhoging niet in. Ter adstructie memoreerde dit Groot-Waterschap dat het in het
midden van de 18de eeuw, begin maart, al eens ervaring had opgedaan met een
doorbraak van de Lekdijk en half mei kon het vee toen weer in de weiden. Alsof in
dit kapitale rivierengebied eind 19de eeuw het blank staan van landerijen gedurende twee en een halve maand - uitgerekend in het voorjaar - nog tolerabel was! Uit
de reacties van de kleinere waterschappen (54 in getal en goed voor 1.600 hectare) lOU men moeten opmaken dat ongeveer de helft van het Utrechts-Hollandse
veengebied nog onder water stond, lO veelvuldig waren de mededelingen dat de
betreffende polder voor een groot deel uit rietland bestond en de ingelanden er een
karig bestaan leidden. Hoewel men klaagzangen naar aanleiding van een verzoek
om extra bijdragen natuurlijk met een korreltje lOut moet nemen, zal het boerenbestaan in dit lOmpige gebied een stuk minder riant zijn geweest dan in de goed
bemalen polders in het Westen.

f

7. Pers en parlement mengen zich erin
Intussen was er buiten de wereld der waterschappen en provinciale besturen een
brede discussie over het hele geval op gang gekomen. Deze werd geentameerd
door twee bekende stokebranden uit die tijd, J.P. Amersfoordt en P.P. Hubrecht.
Amersfoordt was ongetwijfeld de meest geruchtmakende hoofdingeland van Rijnland, de Haarlemmermeerpolder en misschien wei van het hele land. Hij was hereboer op de Badhoeve in de Haariemmermeerpolder, goed voor lO ' n 200 hectare,
altijd bezig met landbouwtechnieken en ondanks dat op den duur toch weinig succesvol. Amersfoordt was weinig te dol in het leven. Bij deze gelegenheid stelde hij
serieus voor om de voormalige minister van B innenlandse Zaken Geertsema via de
rechter privaatrechtelijk aansprakelijk te stellen, omdat deze indertijd toestemming
zou hebben gegeven om de zuidelijke Lekdijk te verhogen. Zijn lOmervakantie in
juli 1878 gebruikte hij voor een uitstapje naar de Lekdijk en dit werd verwerkt in
een aantal artikelen voor het Algemeen Handelsblad.13 Hierin werd gechoqueerd
verslag gedaan over de ongedisciplineerde omgang van de plaatselijke inwoners
met de rivierbedding, waarin steenfabrieken en talrijke kleinere opstoppingen Jagen, lOals boven vermeld een van de grote euvels waardoor ijszetting in de hand
13. P.I. Amersfoordt, Eell bezoek aall dell Lekdijk Bovelldams. Overdruk uit Algemeen
Handelsblad 7. 8 en 9 aug. 1878. Zijn bijdragen werden overigens uitdrukke1ijk buiten
verantwoording der redactie geplaatst (7 aug.).
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werd gewerkt. De moraal van zijn verhaal was dat de betrokken Hollandse en
Utrechtse waterschappen samen met het rijk de versterking moesten bekostigen.
Deze artikelen werden begin 1879 in brochurevorm gepubliceerd, waarschijnlijk
als antwoord op een zware steen die toen in de vijver der deliberaties werd geworpen, de brochure van P.F. Hubrecht getiteld Holland in last.1 4
De liberaal Hubrecht bezat bij Leiderdorp een landgoed en was derhalve ingeland van Rijnland. Hij was op dit moment secretaris-generaal bij Binnenlandse
Zaken, waar hij het departement ingrijpend en succesvol reorganiseerde, en zoals
vele vernieuwers een omstreden figuur. Net als Amersfoordt was de secretarisgeneraal als bestuurder van verschillende polders rond Leiderdorp gepokt en gemazeld in waterschapsland. En net als deze was hij gewend zich met controversieIe vraagstukken bezig te houden, speciaal over onderwijs en kiesrecht sprak en
schreefhij veelvuldig. In tegenstelling tot zijn colIega-ingeland was Hubrecht zeer
stellig in zijn mening dat de waterschappen niet gerechtigd waren om hun ingelanden voor een bijdrage aan Bovendams te laten opdraaien. Volgens hem, en daarin
werd hij gesteund door de Lekdijk Bovendams en vele anderen, was het rijk verplicht de verhoging te bekostigen. Men beriep zich hierbij enerzijds op het algemeen belang en anderzijds op het argument dat de zuidelijke Lekdijk was verhoogd
met toestemming van het Rijk. Het eerste argument klonk ook in die tijd wat hoI,
omdat verhoging van de noordelijke dijk in feite een Hollands belang diende. Hubrecht, die op een heldere dag in de gevaarlijke winter van 1876 bij de Lek had
gestaan, had die bewustzijnsvernauwing dramatisch verwoord: "Ter linker zijde: de
ontzettende watermassa; ter rechter: Holland met zijn welvarende landouwen,
bloeiende dorpen, welvarende steden, Utrechts dom aan den gezichteinder. Aan
de eene zijde het Vaderland in gevaar; aan de andere den geduchten vijand, kalm
maar loerende op prooi." Het gebied ten zuiden van de dijk werd door hem en vele
geestverwanten in het Hollandse als een quantite negligeable beschouwd, tot
verontwaardiging uiteraard van het minder Holland-centrisch denkende deel der
natie. De ingelanden in het Gelderse Lekdijkgebied, in Hubrechts geschrift kleinerend als de 'overbuurtjes' aangeduid, publiceerden daarop hun eigen boze brochure. ls Het gemak waarmee deze en andere Hollanders als een 'kleinere ramp'

14. Ondertitel: Openbaar schrijven aan allen die eenigen oms lag beta len in de Hoogheemraadschappen van Rijnland, van Amstelland, van den Lekdijk-Bovendams (,s-Gravenhage 1879). Yoor Hubrecht zie Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek I en P.G.
van Usselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in
Nederland 1813-1940 (Kampen 1988), 126-128.
15. Zie hiervoor Is Holland in last ? en moet Gelderland daaraan opgeofferd worden?
door eenige ingelanden in de polders ten zuiden vall de Lek tegenover Lekdijk-Bovendams (Utrecht 1879) en de ingenieur bij Rijkswaterstaat R.PJ . Tutein No1thenius, Watervrede.
Opellbaar schrijven aall allell die bij doorbraak van Noorder - of Zuider-Lekdijk of van
dijken langs den Gelderschen JJssel schade zullen lijden (Amsterdam 1880).
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maar Iiever het Gelderse rivierengebied wilden laten overlopen was hun begrijpeIijk in het verkeerde keelgat geschoten. Zij smaalden over de gang van zaken bij de
noorderburen, nadat zijzelf na de ramp van 1860 hun dijk kordaat hadden aangepast: "men correspondeerde, men interpelleerde in de Staten-Generaal, men alarmeerde zich in Maart 1876, maar verhoogd werd de dijk niet."
De verslagenheid over de publicatie van de gezaghebbende Hubrecht was zowel
bij de provincies als bij de onderhandelende hoogheemraadschappen groot. Het
was duidelijk dat de nog weifelende waterschappen nu een goed handvat hadden
om verdere toezeggingen te weigeren. Bovendien hadden zij gehoopt de delicate
onderhandelingen over de Lekdijk in stilte te kunnen voeren . 16 Maar beide heren
hadden hun doel bereikt. De publieke opinie was wakker geschud ,
Discussies over controversiele zaken in de waterschapsstructuur waren tot dusver voornamelijk gevoerd door middel van brochures. De buitenstaanders die zich
erin mengden waren rechtsgeleerden en politici . De pennestrijd ging dan ook veelal om abstracte juridische zaken zoals de vraag of waterschappen wei publiekrechtelijke instellingen waren of over wantoestanden bij de besturen. In het geval
van de Lekdijk bestaat er een waarschijnlijk niet toevallige coi·ncidentie met een
toename van de intensiteit in het publiek debat via de couranten, die door de afschaffing van het dagbladzegel goedkoper waren geworden. 17 Het altijd tot de
Afbeelding 4 . Profielen van de Noorder Lekdijk volgens de voorstellen van (van
hoven af aan) Havelaar, Wentink, Van Dissel en de hoofdingenieurs van Rijkswaterstaat. Daaronder de profielen van v66r de verzwaring met het laagste profiel
daterend uit 1747. Het water is getekend op het niveau van de rivierstand van
1845. Schaal 1:100. (kaartenverzameling hoogheemraadschap van Rijnland B
1740).

16. Zie o.m. aantekeningen van een gedeputeerde van Zuid-Holland april 1880 ARA archiefprovinciaal bestuur 1850-1945 inv.nr 6510 en rapport van 3 april 1878 gedeputeerden
Utrecht RAU archief provinciaal bestuur Utrecht 1813-1920 inv.nr 5324; notulen Staten
Noord-Holland 4 juli 1879.
17. Het dagbladzege\ was in 1869 afgeschaft. Yoor een veranderende rol van de pers zie
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verbeelding sprekende gevaar van een ongekende watersnoodramp speelde hierin
natuurlijk een belangrijke rol. Dat de wereld ook wat dat betreft dank zij de pers
grater was geworden wordt geadstrueerd door de diverse vermeldingen van een
watersnoodramp in Hongarije, waar in maart 1879 de kern van de stad Szegedin
door de Theis totaal was verzwolgen en geheel opnieuw moest worden opgebouwd.
In het Algemeen Handelsblad verscheen een serie hoofdartikelen over de Lekdijk, waarin de - onbekende - auteur opmerkte dat deze waterkering niet voor
niets onder het werkvolk bekend stond als 'Amsterdamse dijk'. De bedreiging die
van dit risicovolle waterstaatswerk sinds onheuglijke tijden uitging werd breed uitgemeten en de moraal was duidelijk: het ging hier om een belang dat breder was
dan dat van dat ene waterschap, er was door de hogere overheden lang genoeg
gedelibereerd. IR Interessant is overigens dat volgens de bestuurders het gevaar in
de pers danig werd opgeklopt.
Het kon niet uitblijven dat naar aanleiding van de onrust in de pers ook de volksvertegenwoordiging zich roerde en in de beide kamers werden vragen gesteld naar
aanleiding van de begrating van het nieuwe ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid. 19 Hier werd de toon gezet door een derde markante figuur, die zich ook
met alles en iedereen bezighield. Dat was Jan Willem Rutgers van Rozenburg, een
van de beste sprekers in het toenmalige pariement, een sarcastisch en gevreesd
heer, in wiens richting men zich spoedde als hij het woord had. Ook hij had die
speciale Iiefde voor de waterstaat die de gezeten en veelalland bezittende burgerheren in het 19de eeuwse poldergebied bijna eigen Iijkt te zijn. De minister werd
door hem aan de tand gevoeld over "eene zaak, die althans een jaar geleden tot de
brandende quaestien mogt gerekend worden, ofschoon zij uit haren aard vee leer
eene natte en ijzige quaestie is." Rutgers van Rozenburg was een dergenen die
meende dat de kring der belanghebbenden breder was dan die van de ingelanden
van de bedreigde waterschappen aileen . Hij yond de bunder-bundersgewijze benaI.M.H.l. Hemels, Op de bres voor de pers. De strijd voor de klassieke persvrijheid (Assen
1969) (diss.).
18. Zie NSAR 5389 voor kranteknipsels van 4 en 5 maart 1879; verder Algemeen handelsblad 6,9 maart (een reactie op een beschouwing in Het vaderland op Hubrechts brochure),
26 maar! (idem op de tegenbrochures van de Rijnlandse hoogheemraad Van der Breggen en
de Goudse notaris Montijn) 1. van der Breggen Azn, Open briefaan Mr. P.F. Hubrecht naar
aanleiding van zijne brochure "Holland in last" (Lei den 1879); P.M. Montijn, Ligt Holland bloot voor watersnood? Openbaar schrijven aan mijne ambtgenoten in de bedreigde provincien (Gouda 1879) Het was uiteraard ondoenlijk om aile relevante kranten te
raadplegen , maar o.m. de Enkhuizer courant van 12 maar! 1879 en het Weekblad van
Haarlemmermeer. Aan landbouw, gemeente - en polderbelangen gewijd 14 maart 1879 is
bij de knipsels te vinden. In de geraadpleegde dossiers wordt, ook door de provinciale
besturen, voortdurend gewag gemaakt van onrust en krantepublicaties.
19. 17 dec. 1879 Handelingen Tweede Kamer 187911880 623-625; 16 jan. 1880 Handelingen Eerste Kamer 1879- J88091.

244

NEHA-JAARBOEK 1998

dering van 'het koene Rijnland' te ruw en bepleitte een relatie tussen bijdrage en
belang. Daarbij wilde hij, en dat was vrij ongewoon, ook het gebouwd eigendom
betrekken. Tot dusver, en dat zou tot ver in de 20ste eeuw op enkele uitzonderingen
na voortduren , draaiden aIleen de eigenaren van ongebouwd land (dus de boeren)
opdraaien voor de waterkeringen, terwijl natuurlijk ook die van gebouwen in laag
gelegen gebieden een groot belang hadden bij sotide dijken. In 1819 was via een
wetsontwerp geprobeerd om het gebouwde eigendom ook hiervoor te belasten,
maar dit had het niet gehaald. 20 De minister tiet het na de tirade van Rutgers van
Rozenburg bij een niet-committerend antwoord, waaruit opnieuw bleek dat het rijk
geen taak in de Lekdijk zag. Zo sudderde het debat voort tot de eerste maanden
van 1880.

8. Utrecht beveelt en Rijnland brengt uitkomst
Terwijl de provincies dankbaar achterover konden leunen omdat anderen hun problemen hadden overgenomen, werden de detiberaties koortsachtig voortgezet door
de drie hoogheemraadschappen Rijnland, Lekdijk Bovendams en Amstelland. De
besturen waren inmiddels in maart 1879 op audientie geweest bij de minister van
Waterstaat, toen nog Tak van Poortvliet die enkele maanden later zou vallen op de
Kanalenwet. Daar kregen zij een bevestiging van wat zoveel eerdere bewindslieden hadden verklaard: de verhoging van de Lekdijk was geen rijksaangelegenheid.
Ais balsem op de wonde benadrukte de minister hoe ingenomen hij was met het
verantwoordelijkheidsgevoel van de drie.
Toen werd het de gedeputeerden van Utrecht allemaal te vee!. Het uitblijven van
de verlossende kostenraming van de drie ingenieurs en de onrust in het land dreef
hen tot een drastische maatregel. Zij stuurden in juli, nog net op tijd voor de inval
van de winter, het recalcitrante hoogheemraadschap een bevel op het dak om de
dijk te verhogen volgens het gematigde plan uit 1877 van de waterstaatsingenieurs,
die op de valreep eindelijk hadden uitgerekend dat dit f 300.000 zou gaan kosten.
Naar goed waterschapsgebruik werd bij deze gelegenheid nog eens diep in de
herinnering getast om de rechtsgronden van een en ander te adstrueren: het onderhoud van de dijk was, schreven gedeputeerden , door bisschop lohan van Diest aan
het hoogheemraadschap al opgelegd daags voor St. Martijnsdag 1323. Maar de
eigenlijke en actuelere legitimiteit voor het bevel was een wet uit 1855, die de
provincie de bevoegdheid gaf om waterschappen te dwingen tot uitvoering van
werken. 21 De wet van 1855 was een paardemiddel dat maar zelden werd toege20. Namelijk op 13 febr., Handelingen van de Tweede Kamer 1818119, 562.
21. De wet van 1855 was eigenlijk bedoeld om waterschappen de bevoegdheid te geven om
verordeningen afte dwingen. Op aandringen van Thorbecke, in wiens bewindsperiode het
ontwerp oorspronkelijk was ingediend, was daarbij deze provinciale bevoegdheid bijgevoegd. Zie voor deze wet Ludy Giebels, 'De staatsrechtelijke positie van de waterschap-
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past, omdat de waterschappen zeer gevoelig waren voor het behoud van hun autonomie. De uitvaardiging van het bevel leidde daarom tot veel commotie, ook al
omdat opnieuw voelbaar werd hoe dreigend het gevaar kon zijn. De Lekdijk liet het
er niet bij zitten. Het hoogheemraadschap ging eerst in beroep bij de Kroon en ,
toen deze het provinciale besluit bekrachtigde, vol gens de regels van de wet bij de
rechter. Onder al die bedrijven was het alweer december 1879 geworden, de tijd
waarin Rutgers van Rozenburg zijn Kamervragen stelde.
Het is bekend dat kostbare waterstaatswerken pas tot stand komen na een ernstige ramp of een reeks van bijna-rampen. Het was daarom goed dat de maand
januari 1880 opnieuw herinnerde aan de grilligheden van de natuur. IJszettingen
trokken dijkwachten, journalisten en honderden ramptoeristen naar de grote rivieren. Hubrecht had het al zo pakkend uit eigen ervaring beschreven: "Dan kraakt de
ijsvlakte met donderend geweld; dan gaat de rivier "kruien"; dan dreigen de losgebroken schotsen ijsdammen te vormen." Bovendien werd het Maasgebied in NoordBrabant door dijkbreuken overstroomd.22 De situatie bleek minder ernstig dan gevreesd, behalve dan in Brabant, waarvoor in het daaropvolgende voorjaar landelijk
nog uitgebreid werd ingezameld. Maar het was duidelijk dat er met het oog op de
gemobiliseerde publieke opinie na zes jaar toch echt iets moest gebeuren. In de
pers gonsde het dat rijk, provincies en Lekdijk eindelijk tot een sleutel van de kosten waren gekomen (van respectievelijk 5/20, 9/20 en 6/20). Dit was echter niet
meer dan een balletje dat door een der Noord-Hollandse gedeputeerden was opgeworpen . Wei was op het departement van Waterstaat een wetsvoorstel in de maak
voor een aanvullende begroting om in afwachting van de beslissing van de rechter
het Utrechtse bevel door het rijk te laten uitvoeren .23 Wanneer de rechter het
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams in het geJijk lOU stellen, lOU het
rijk de dijkwerken moeten betalen, in het andere geval kon het zijn uitgaven van de
Lekdijk terugvorderen .
Op dat moment trad het hoogheernraadschap van Rijnland voor de tweede keer
als reddende engel op. De Verenigde Vergadering besloot op 27 maart om een
garantie van f 500.000 te geven voor een verbetering van de Lekdijk, maar wei
volgens Rijnlandse eisen . Deze verbetering lOU veel meer inhouden dan waartoe
het Utrechtse bevel verplichtte: niet aileen een verhoging tot 50 cm boven de zuidelijke dijk maar ook verbreding van de kruinhoogte en versteviging aan de binnenbermzijde. De totale kosten werden geraamd op een miljoen gulden en de andere
helft lOU worden betaald door de Lekdijk Bovendams. Dit laatste plan kostte dus
twee ton meer dan een eventuele uitvoering van het Utrechtse bevel. Het Rijnpen en de wet van 1855 'ter voorlopige voorziening in sommige waterstaatsbelangen ' in:
Dit artikel zal worden gepubliceerd in de bundel van het congres rechtsgeschiedenis van
de 19de en 20ste eeu w 1997.
22. Zie Algemeen handelsblad 3- I 9 januari 1880.
23. Raad van State aan Waterstaat, exh 24 maart 1880 ARA archiefWaterstaat inv. nr 604.
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landse aandeel was overigens een garantie, die zou worden verminderd met de
bedragen die de Hollandse andere hoogheemraadschappen en - naar men nog
steeds hoopte - de drie provincies zouden ophoesten.
Zelden zal een hoogheernraadschap zo populair zijn geweest bij publiek en andere overheden. Alom werd Rijnland in jubelende bewoordingen geprezen. Amersfoordt, die gewoonlijk zo kastijdend optrad in de Verenigde Vergadering, vergeleek
nu dijkgraaf en hoogheernraden met burgemeester Van der Werf ten tijde van het
ontzet van Leiden. De Staten van Noord-Holland meenden opgelucht dat de bestuurders van Rijnland "regtmatigen aanspraak hebben op den dank van de bewoners van een groot gedeeIte van Nederland, dat zij door hun krachtig optreden een
einde hebben gemaakt aan een toestand van gevaar voor personen en eigendommen, waartegen jaren lang voortgezette onderhandelingen van de betrokken
provinciale besturen onderling en Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Lekdijk
Bovendams, machteloos schenen te zijn ."24 Noord-Holland was na de jarenlange
onderhandelingen ook de enige provincie die inderdaad een subsidie (en weI
f 138.333) uittrok. Misschien staat dit royale gebaar op het conto van haar commissaris, jhr. mr. M. Schorer, een Zeeuw die wist van dijkdoorbraken. Utrecht en
Zuid-Holland lieten het afweten .
Hun argumenten verdienen enige aandacht, omdat zij na het rookgordijn dat de
publieke opwinding over het probleem van de toedeling van de kosten had geworpen, berustten op enige nuchtere overwegingen en rekensommen .25 Men ging ter
vergelijking eens naar de lasten van andere rivierwaterschappen kijken . Daar was
vooreerst het hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams, dat het onderhoud had voor de noordelijke Lekdijk beneden Vreeswijk en er trots op wees in de
jaren na 1875 voor f 120.000 geruisloos zijn dijk te hebben verhoogd tot gelijke
hoogte als de tegenoverliggende . Verder werden de omslagen in het rivierengebied
op een rijtje gezet: de ingelanden van de Krimpenerwaard betaalden de laatste 10
jaar f 5 per hectare, de Alblasserwaard idem gemiddeld f 3,67 en de Vijfherenlanden in de laatste 5 jaar f 3,50, aan de overzijde van de rivier werden omslagen van
f 4,50 betaald. Daartegenover stak de omslag van een gulden bij Bovendams bleek
af. In Rijnland betaalden de ingelanden in deze tijd rond de twee gulden , waarbij
dan nog kwam de polderomslag voor de plaatselijke peilbeheersing.2~ Niet onbe24. Notulen Staten N-H 8juli, 59-60 en 13 juli 1880, 100-101 (bijlage M).
25. Notulen Statenvergadering Z-H 21 juli 1880; idem Utrecht 18 okt. en 2 nov. 1880. Yoor
de Utrechtse Staten werd over de subsidiering een zeer negatief rapport uitgebracht door
Du Celliee Muller. Toch stelde daar een minderheid nog voor om f 50.000 bij te dragen.
RAU inv.nr 5324.
26. Het is overigens moeilijk om omslagen van waterschappen met elkaar te vergelijken.
Niet alleen hingen zij uiteraard sterk afvan geografische situatie. Daarbij kwam ook nog de
vraag welk aandeel een waterschap in het totaal van waterhuishouding had. Sommige
waterschappen had den vele en kostbare werken in onderhoud, andere oefenden voornamelijk toezicht uit. In dat geval waren zij weer onevenredig veel kwijt aan kosten van
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langrijk argument was ook dat subsidiering van dijkversterkingen van de zijde van
rijk en provincie eigenlijk aileen plaatsvond aan onvermogende waterschappen en
daarvan was bij de Lekdijk Bovendams geen sprake.
Niet iedereen was blij met de Rijnlandse geste. Zoals te verwachten was viel zij
bij een deel van zijn eigen ingelanden niet in goede aarde. Hubrecht schreef opnieuw een vlammende brochure, nu geheten Rijnland in last en vocht het v.v.besluit aan tot bij de Raad van State, waar hij in het ongelijk werd gesteldY Hubrechts legalistische argument was dat een waterschap zijn ingelanden niet mocht
bezwaren met de bekostiging van werken buiten zijn gebied. Maar, zoals de provincies ook betoogden, de taak van een waterschap kon niet zo eng worden gedefinieerd: het moest zorgen dat de waterstand behoorlijk was geregeld met welk middel
dan OOk. 2R
Wanneer we alles overzien, blijft toch de vraag of de critici gelijk hadden en
Rijnland hier Sinterklaas had gespeeld over de ruggen van zijn ingelanden, terwijl
rijk, provincies en bestuur van de Lekdijk Bovendams de lachende derde waren.
De vraag is temeer interessant, omdat de publieke opinie juist tendeerde naar de
stelling dat de verhoging van de Lekdijk wei degelijk een belang was dat niet aileen
op de schouders van de waterschappen terecht moest komen. Ais Rijnland niet
had ingegrepen, was de beperkte verhoging door het rijk uitgevoerd. Hoe de rechter, bij wie de zaak sub judice lag op het moment van Rijnlands geste, zich had
uitgesproken was nu een open vraag geworden. Dat is op zich jammer, omdat vele
geschillen over onderhoudsplicht door de wet van 1855 bij de rechter kwamen.
Jurisprudentie is dan ook in het moderne waterschapsrecht ongemeen belangrijk
geweest, overigens bij gebrek aan een deugdelijke organieke Waterschapswet zoals gemeente en provincie die hadden en die voor de waterschappen pas in 1992 is
gekomen. In ieder geval lagen er twee vragen. De eerste was wie in redelijkheid
moesten worden aangesproken voor de verhoging. De tweede was welke hoogte
en zwaarte de dijk moest hebben om veilig genoeg te kunnen worden geacht bij
ijsdammen. Zoals we hebben gezien waren de deskundigen het daarover niet eens.
Tenslotte kan het hoogheernraadschap van de Lekdijk Bovendams ook niet als de

bestuur en ambtenaren. Ook moet men rekening houden met het feit dat hogere kosten
voor waterbeheersing niet altijd recht evenredig waren met de opbrengst van het land,
hoewel natuurlijk wei de bereidheid om hogere omslag te betalen (een besluit van de
gezamenlijke stemgerechtigde ingelanden van een waterschap) afhing van de rentabiliteit
van de grond.
27. Rijnland in last. Openbaar schrijven aan allen die eenigen omslag betalen in het
Hoogheemraadschap van Rijnland (,s-Gravenhage 1881). Voor het proces bij de Raad van
State (waar Hubrecht zelf zijn zaak bepleitte) ARA archief Kabinet des Konings inv.nr 2410.
28. Aantekening gedeputeerde Z-H april 1880 ARA, archief provinciaal bestuur inv. nr. inv.
nr. 6510. Een KB van 24 jan. 1864 (nr. 2) had dit al bepaald. Het is daarom merkwaardig dat
Hubrecht, een bekende in het Haagse serail, dit hopeloze gevecht heeft gevoerd.
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Afbeelding 5. Stephanus de Clercq ( 1826-1887) dijkgraaJ van het hoogheemraadschap van Rijnland 1871-1887 ell grot!! animator achf~r de deelname van dif
waterschap (Ian de verslerkil!g van de Lekdijk Bovelldam.l'. (Jotove rzameling haag··
heemraadschap vall Rijnland, foto vall D. C. de Clercq uit Amsterdam).

lachende derde worden beschollwd , omdat het nu clligc tonncn duurder uitwas dan
wanneer het op eigen kosten het bevel had moeten uitvoeren .
De Rijnlandse dijkgraaf Stephanus de Clercq heeft waarschijnlijk geweten dat
het rijk op het punt stond een beperkte verhoging uit te voeren . Hij had persoonlijk
contact met de minister en telegrafeerde hem op 27 maart de beslissing van de
Verenigde Vergadering.29 Maar Rijnland had de beperkte verhoging altijd al onvol29. ARA, archief Waterstaat inv. nr. 604.
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doende geacht en wilde de minister, voor wie op 1 april het ultimatum afiiep, juist
voor zijn. De Clercq had al vanaf het begin het als een erezaak beschouwd dat de
waterschappen hun eigen verantwoordelijkheid zouden nemen. Op suggesties om
bijvoorbeeld de spoorwegen aan te spreken had hij terecht geantwoord dat dit
onbehoorlijk zou zijn, omdat deze niet voor niets waterschapsomslag betaalden.
Als echte 'waterkrijgsman' was hij met ingenieur Van Dissel ervan overtuigd dat
het gevaar voor Holland aileen kon worden afgewend, als de Bovendamse Lekdijk
royaal werd overdijkt, hoger dan de 20 centimeter van de waterstaatsingenieurs.
Het is de verdienste van De Clercq geweest dat hij in de slepende discussie de rest
van zijn bestuur - die telkens bereid was om uit de onderhandelingen te springen
als er weer nieuwe subsidies opdoemden - achter zich heeft gekregen. Uiteindelijk
ook kwam dank zij de som van de bijdragen van Noord-Holland, Amstelland en
Schiel and maar iets meer dan de helft van het gegarandeerde bedrag ten laste van
de Rijnlandse ingelanden. 30 En zij merkten daarvan zelfs niets in hun portemonnaie . De oms lag hoefde niet worden verhoogd, omdat het bed rag uit de reserves
van het hoogheernraadschap (niet voor niets in de Statenvergadering van ZuidHolland een 'financiele kolos' genoemd) kon komen. En zo kwam er nog een
onverwachte historische rechtvaardigheid uit de bus, want het grootste deel kwam
uit de opbrengst van de verkoop van het gebied aan de Spaarndammerdijk. Deze
dijk was eens van vitaal belang voor Rijnland geweest tegen de gevaren van het
open D. Door de aanleg van het Noordzeekanaal had hij deze functie verloren en
dank zij de gunstige economie en de landhonger van Amsterdam konden de dijklanden in kleine kavels tegen gunstige prijzen aan particulieren worden verkocht.

9. Tot slot
Wat kan nu de conclusie zijn van de hele operatie verhoging-Lekdijk Bovendams?
Er waren eigenlijk drie strijdpunten. De eerste ging om de vraag wie het water
moest keren. De Lekdijk Bovendams werd, zoals we hebben gezien, voor het grootste
deel versterkt met geld van waterschappen. Hierbij werd ongeveer de helft opgebracht door het hoogheemraadschap dat er direct voor verantwoordelijk was en de
andere heeft voor het grootste deel door Hollandse hoogheemraadschappen met
een wat meer afgeleid belang. Daarbij kwam een toch nog substantiele bijdrage
van de provincie Noord-Holland. Ondanks aile aandrang en aanvankelijke andere
intenties lieten Zuid-Holland en Utrecht het afweten. Het rijk heeft vanafhet begin
geldelijke steun geweigerd en kon natuurlijk ook niet vee I anders, omdat dit een
precedent met verstrekkende gevolgen zou betekenen. Hetzelfde gevaar gold overigens ook voor Noord-Holland, een provincie die nagenoeg was omringd door
kwetsbare zeedijken.
30. Noord-Holland droeg bij f 138.333, Amstelland f 65.000, en Schie1and f 20.000, zodat
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Het tweede punt ging om de vraag of het Hollands belang moest prevaleren daar
waar het om de veiligheid van een kunstwerk ging dat buiten zijn gebied lag en
waarbij ook andere regio's een aanmerkelijk belang hadden. Voor een aantal Hollandse opinieleiders, met Hubrecht als exponent, was het eerste vanzelfsprekend.
Maar daarin kwam vanaf 1878, toen de discussie via pers en parlement intensiever
werd, verandering in. Dat kwam ook door de principiele houding van de ministers,
die in de Tweede Kamer een dergelijk keuze steeds afwezen. Bij gebrek aan een
echt personderzoek is het niet mogelijk om op dit punt apodictische uitspraken te
doen. Maar men krijgt toch sterk de indruk dat, doordat Holland via de landelijke
pers werd geconfronteerd met de watersnoodrampen van andere gebieden, een
besef van wat elders werd gel eden daagde. De Unverfrorenheit waarmee Hubrecht en een deel van de waterstaatsingenieurs die de plannen voor de noordelijke
Lekdijk moesten ontwerpen, een overstroming van de Gelderse regio billijkten ten
behoeve van redding van Holland vond ik in de pers niet herhaald.
Maar er is nog een derde punt. Uiteindelijk kreeg Holland toch zijn zin en werd
de Lekdijk Bovendams 50 cm hoger dan de zuidelijke. Die laatste zet in de waterkrijg is voor een groot deel op het conto van Rijnland te zetten en dus een Hollandse overwinning. Het was Hollands geld dat de doorslag gaf voor de kostbare dijkverzwaring ter bescherming van dit gewest. Ook hier echter speelde het rijk een
neutraliserende rol. De stemmen die zich roerden in de publieke discussie drongen
meer dan eens erop aan dat het rijk paal en perk zou stellen aan het systeem van
overdijking door de hoogte van de dijken vast te stellen. De regering wilde dat
echter niet. In de vele vertogen die in de archieven zijn te vinden over de kwestie
van de Lekdijk zijn geen motiveringen hiervoor te vinden, noch ook in de diverse
uitspraken van de ministers van Waterstaat in de Kamer. Gezien de autonomie der
waterschappen en het axioma dat waterbeheer decentraal moest worden uitgeoefend, zou het geven van voorschriften voor dijkafmetingen in deze tijd gelijk zijn
geweest aan het zich begeven in een zeer venijnig wespennest.

XI

Ontstaan en ontwikkeling van de modeme drinkwatervoorziening in de stad Antwerpen
w.

VAN CRAENENBROECK

1. Inleiding
De tweede helft van de negentiende eeuw zag het ontstaan van de openbare,
centrale watervoorziening in de grote Europese steden. In Groot-Brittannie leverde de industriele revolutie al vroeger de technische middelen om waterleidingnetten tot stand te brengen. De watervoorziening in dat land had daardoor een belangrijke voorsprong op die op het continent. De Britse waterbedrijven waren grotendeels
prive-ondernemingen. Zo telde een Nederlandse Commissie er in 1869 buiten Londen 76, waarvan er 49 of 64% in prive-handen waren. I Op het Europese vasteland
speelde het openbaar initiatief althans in principe een grotere rol, vooral in de landen die na de Franse Revolutie onder Franse invloed waren gekomen.2 Een belangrijke uitzondering is de Compagnie Generale des Eaux (CGE), die in Frankrijk
in 1853 geheel volgens de Britse benadering tot stand kwam om water te leveren
aan de grote Franse steden. De aandeelhouders van dit bedrijf waren grotendeels
keizerlijke elites van het hofvan Napoleon II, met name de familie de Rotschild. 3
De technologische voorsprong verklaart waarom Britse ondernemingen actief
betrokken waren bij de oprichting en exploitatie van waterbedrijven in andere Europese landen. We vinden de namen van vele Engelsen verbonden aan de water1. 'Rapport aan den Koning van de Comissie benoemd bij zijner Majesteits Besluit van
den 16den July 1866, nO68 tot onderzoek van drinkwater in verband met de verspreiding
van cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorziening van zuiver drinkwater' ('s
Gravenhage, 1869).
2. De decreten van 14 december 1789 en 16-24 augustus 1790 werden verwerkt in art. 135
van de Belgische Gemeentewet (wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van het Koninklijk
Besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet).
3. E. Le Roy Ladurie in: J.P. Goubert, The conquest of water. The advent of health in the
industrial age (Cambridge, 1989), 10.
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voorziening van grote Europese steden. Onder hen: Henry Gill in Berlijn,4 Joseph
Quick en zoon onder meer in Amsterdam en Antwerpen,5 William Lindley en zoon
onder meer in Frankfurt, Hamburg en Warschau,6 Easton Devonshire in Antwerpen en Sevilla. 7 Bechman noemde voor Duitsland uit de periode 1858-1870 ook
Altona, Stettin, Brunswick, Posen, Lubeck en Konigsberg om de Britse aanwezigheid te illustreren. 8
Dikwijls ook waren het leveranciers van buizen of machines die de oprichting
van waterbedrijven stimuleerden om zich een afzetgebied voor hun producten te
waarborgen . De Engelse firma Easton & Anderson speelde een dergelijke rol onder meer bij de oprichting van de waterleidingen van Sevilla en Antwerpen .9 Deze
benadering was evenwel niet typisch Brits: de Compagnie des Eaux de la Banlieue
de Paris en de waterbedrijven van Amhem en van Utrecht waren bepaald met dit
doel opgericht door een Belgische buizenfabricant, de Luikse Compagnie Generale
des Conduites d ' Eau. Omgekeerd waren Nederlandse firma's actiefin Belgie (Gent,
Leuven, Namen).'o Binnen de Belgische context zal men in verschillende projectvoorstellen uit die tijd de namen ontmoeten van dezelfde ondernemers van
(water)bouwwerken: zo bijvoorbee1d A. Dubois-Nihoul (Antwerpen , Oostende,
Diest) of Riche Freres (Amsterdam, Antwerpen) .I'
De betrokkenheid van prive-belangen bij drinkwaterprojecten zegt overigens niets
over de initiatiefnemers. De oorsprong van Britse waterbedrijven gaat dikwij1s
terug op beperkte initiatieven van prive-personen. 12 Ook op het vasteland traden
prive-personen op a1s initiatiefnemers. Een bekend voorbeeld is Amsterdam, waar
4. G. Kley, Wasserwerk Friedrichshagen (Berlijn, 1993), 11-20.
5. W. Van Craenenbroeck, 'Easton & Anderson and the water supply of Antwerp (Belgium)' , Industrial Archaeology Review 20 (1998) 105-116.
6. W. Mevius, 'William Lindley, ein Initiator der Wasserversorgungen europiiischer Stiidte ' , in: Schriftenreihe der Frontinus-Gesellschaft 22 (1998) 181-206.
7. Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater. Ontstaan en ontwikkeling van
de open bare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930 (Tielt, in voorbereiding).
8. E. Imbeaux , Qualites de I' eau et moyens de correction (Parijs, 1935),454.
9. Van Craenenbroeck, 'Easton & Anderson ' . M.D. Aparicio Carillo e.a., EI agua en Sevilla (Sevilla, 1880), 43-45.
10. In Gent 1879-1885, in Leuven en Namen 1890/1891-1950. W. Van Craenenbroeck,
' Historiek van de watervoorziening in Belgie ', in: W. Van Craenenbroeck (red), Eenheid
in verscheidenheid. Watertorens in Belgie (Brussel , 1991), 26-28.
II. Zie voor Antwerpen: Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater; voor
Oostende: R. Boone, Overheidszorg voor drinkwater in Vlaanderen (Gent, z.j.), 207 ; voor
Dies!: R. Van de Ven, '1000 jaar watervoorziening in Dies!', in: Diestsche Cronycke 13
(1997) 39; voor Amsterdam: I.A. Groen, Een cent per emmer. Het Amsterdamse drinkwater
door de eeuwen heen, (Amsterdam, z.j.) , 51.
12. Zie bij voorbeeld: M.N. Baker, The quest for pure water, (Denver, 1948) deel 1, 93-99;
R.W. Rennison, Water to Tyneside, A history of the Newcastle & Gateshead Water Company (Newcastle-upon-Tyne, 1979); Anon., The story of the water supply to Kingston-
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advocaat en literator Jacob van Lennep zijn gezag aanwendde om het ontwerp van
ingenieur C.D. Vaillant (1845) voor onttrekking aan de duinen bij Vogelenzang te
steunen. 13 Een Nederlands-Engelse maatschappij zou er worden opgericht en de
exploitatie voor haar rekening nemen. Brussel is een ander opvallend voorbeeld,
overigens uit dezelfde periode. 14 Yin! stelde uitdrukkelijk dat het prive-personen
waren die het initiatiefnamen en het stadsbestuur gedwongen hebben zich met het
probleem van de watervoorziening in te laten. De exploitatie van de waterdienst
werd er evenwel door het stadsbestuur zelf in handen genomen.
De behoefte aan grote hoeveelheden leidingwater had dikwijls niets met volksgezondheid te maken. In Berlijn kwam de waterleiding in 1856 niet zozeer tot stand
om de bevolking van gezond drinkwater te kunnen voorzien, maar in eerste instantie om de riolen te kunnen doors poe len. 15 Elders waren argumenten van stadsverfraaiing belangrijker dan die van volksgezondheid. Niet voor niets beloofden de
Antwerpse kandidaat-concessiehouders in 1872 een monumentale fontein om het
stadsbestuur over de streep te halen .
De nieuwe waterleidingssystemen waren erg duur. Volgens Vire kostte de bevoorrading van Parijs met water uit de Marne in het begin van de negentiende
eeuw (Canal de l'Ourcq) niet minder dan 85 miljoen toenmalige Franse frank, en
de afleiding van water uit de Durance voor Marseille in de jaren 1830, 36 miljoen
F.16 De aanleg van waterleidingnetten van steden als Lyon, Amsterdam en Antwerpen kostte gauw 10 miljoen F. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de
financiering van dergelijke projecten niet van een leien dakje verliep, en er dikwijls
de oorzaak van was dat de realisatie mislukte of lang kon aanslepen . In Den Haag
en Rotterdam verliep 11 respectievelijk 15 jaar tussen eerste stap en ingebruikneming; 17 in Antwerpen zou er zelfs twintig jaar veri open tussen eerste voorstel en
inwijding. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de stadsbesturen, ook als zij
zelf het initiatief namen, de oprichting van de waterdienst in handen gaven van
prive-belangen. In Frankrijk konden de steden daartoe een beroep doen op de
reeds genoemde CGE, al werden de plannen vaak opgesteld door ingenieurs van
Bruggen en Wegen. IS In Duitsland was het dikwijls de prinselijke ofhertogelijke
administratie die het initiatiefnam.

upon-Hull 1292-1983 (Leeds, z.j .), 7; J. Mantle, Good health to the customer. The story of
South Staffordshire Water Inc. (Londen, 1994), 7.
13 . Groen, Een cent per emmer, 52.
14. L. Vin~ , La distribution publique d'eau aBruxelles 1830-1870 (Brussel, 1973), 44.
15. H. Tessendorff, '125 years of water supply in Berlin' , in: Aqua I (1981) 7-11 .
16. ViTl~ , La distribution, 7.
17. K.w.K. Leeflang, Ons drinkwater in de stroom van de tijd (Rijswijk, 1974),35.
18. G. Bechmann, Salubrite urb aine. Distributions d' eau. Assainissement (Parijs, 1888),
523 e.v..
19. Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater.
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Het ziet er naar uit dat de overheid zich pas echt met de watervoorziening is
gaan inlaten na de grote cholera-epidemies van het einde van de negentiende eeuw,
die leidden tot de opkomst van de volksgezondheid als tak van de overheidsadministratie. Op vele plaatsen werden prive-waterbedrijven door de Steden overgenomen. Dit gebeurde bij voorbeeld in Amsterdam, Berlijn en Londen. Ook in Antwerpen bestond in 1907-1911 de wil om de lopende concessie te beeindigen, maar
de hoge overnameprijs heeft dat belet. '9 In Nederland werd de veralgemeende
aanleg van waterleidingen al in 1869 aanbevolen in een rapport aan de Koning. De
levering van grondwater uit de duinen werd hierin expliciet als mogelijkheid genoemd, naast het gebruik van oppervlaktewater, dat met ijzerchloride gezuiverd
zou moeten worden. Het drinkwater voor Den Haag resp. Rotterdam zou vanaf
1874 volgens deze technieken worden gewonnen. 20
Congressen voor hygiene zouden zich met kwaliteitseisen voor drinkwater gaan
inlaten: zo in 1852 te Brussel, in 1864 in Wenen, in 1876 in Dusseldorf. In GrootBrittannie werd filtratie over zand door de Metropolis Water Act 1852 verplicht
gesteld voor bedrijven die oppervlaktewater distribueerden en werd de inname van
water uit de Thames gereglementeerd. In Duitsland leidde het werk van Robert
Koch (de ontdekking van de cholerabacterie) in 1892 tot het opstellen van strenge
regels voor het bedrijven van dergelijke filters. Zij zijn nog steeds actueel. In Belgie
keerde men zich om redenen van hygiene lange tijd afvan het gebruik van oppervlaktewater als bron voor drinkwater. Nog in 1888, toen de kennis op het vlak van
waterzuivering toch al geevolueerd was, bepaalde een Commission des Eaux in
Brussel dat bij voorkeur bronwater of water uit stuwmeren moest genomen worden als bron voor drinkwater. 21 Belgie volgde hierin de Franse opstelling, die het
gebruik van grondwater voorstond. Parijs werd namelijk gevoed door bronnen
waarvan het water doorheen lange aquaducten werd aangevoerdY De kwaliteit
van dit water werd evenwel hoe langer hoe meer in vraag gesteld, zodat tegen het
einde van de negentiende eeuw oppervlaktewater van Seine en Marne moest worden aangesproken dat een grondige zuivering onderging.23
Nu de beschikking over een goede watervoorziening meer en meer als een middel werd gezien om de volksgezondheid te verbeteren, werden wegen gezocht om
de financiering van leidingennetten te vergemakkelijken. In Belgie ontstond in de
jaren 1890 een eerste samenwerkingsverband tussen gemeenten, i.c. de Brusselse
randgemeenten , om de krachten te bundelen en gezamenlijk de aanleg van waterwinnings-, aanvoer- en distributiesystemen aan te vatten. De wet van 1907 op de
20. Leeflang, Ons drinkwater, 33-34.
21. 'Alliances de la Societe beige de Geologie, Paleontologie et Hydrologie, avec la Societe
Royale de Medecine publique en vue de travailler it I' etude commune des eaux alimentaires
de la Belgique ' in: Bulletin de la Societe beige de Geologie, Paleontologie et Hydrologie 2
(1888)414-419.
22. P. Pernin, 'L' alimentation en eau de Paris ' , in: TSM L' eau, 75 (1980) 313-320.
23. Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater.
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intercommunales voor waterdistributie legaliseerde deze praktijk. Hij opende de
weg voor de initiatieven op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau die uiteindelijk
resulteerden in de oprichting van de huidige grote waterbedrijven in Belgie. 24
In Antwerpen ontstond de discussie over de aanleg van een centrale watervoorziening in de periode 1861-1867. Het Antwerpse stadsbestuur ontving toen elf
voorstellen voor het inrichten van een watervoorzieningssysteem in de stad. 25 Volgens de auteurs zouden deze projecten in volgende behoeften voorzien:
1. Vooreerst was er de industriele expansie. Sommige nieuwe bedrijven hadden
water nodig om goederen te produceren en moesten zich daardoor in de buurt van
waterlopen vestigen. Inderdaad werd er in toenemende mate een beroep gedaan
op de Herentalse Vaart, een vijftiende-eeuwse kunstmatige verbinding met de rivier het Schijn, die via het Waterhuis (het huidige Museum Brouwershuis) een
beperkt leidingennet in het noorden van de stad bevoorraadde. 26
2. De groei van de scheepvaarttrafiek, die vooral inzette na de vrijkoping van de
Scheldetol in 1863 en die een hoogtepunt bereikte tijdens de Duits-Franse oorlog
van 1870.21 Tussen 1864 en 1884 nam de trafiek in de Antwerpse haven immers
met een factor 7 toe, terwijl dit in andere Europese havens maar 2 (Lon den) tot 3,5
(Hamburg) was. 28 De vervanging van zeilschepen door stoomschepen creeerde
een behoefte aan zacht ketelwater.
3. De bedrijvigheid in de havenbuurt nam in gelijke mate toe. Talrijke pakhuizen
werden opgericht voor de opslag van de geloste of te laden goederen. De brandveiligheid was een grote zorg voor het stadsbestuur. De dramatische brand van het
stapelhuis Sint-Felix aan de Oude Leeuwenrui (2 december 1861) was de aanleiding om een gedetailleerde inventaris te maken van het brandrisico in de buurt. 29
4. Tengevolge van de toegenomen scheepvaart stelde zich ook het probleem van
de bevoorrading van schepen met drinkwater. Met waterkarren en schuiten werd
aan zeeschepen tot in de jaren negentig nog water geleverd uit het Waterhuis ofuit
24. Van Craenenbroeck, 'Historiek', in: Van Craenenbroeck, Eenheid, 24-30.
25. Stadsarchief Antwerpen (SAA), Modern Archief (MA), 99511, 12°, 'Voorlopig verslag
van de verenigde commissies van Openbare Werken en Openbare Gezondheid en raadsheer C. Ommeganck', 14 november 1867.
26. W. Van Craenenbroeck, 'Oorsprong en uitbouw van de watervoorziening in het Antwerpse Brouwerskwartier', in: 'n Propere Tijd!? Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat
1500-1800 (Antwerp en, 1988),74-84.
27. K. Veraghtert, De havenbeweging te Antwerpen tijdens de negentiende eeuw: een
kwantitatieve benadering (Leuven, 1977), deel3, en J. Van Acker, Antwerpen van Romeins
veer tot wereldhaven (Antwerpen, 1975),409. Zie ook F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen (Brussel, 1977-1985), deel 8, 164.
28. P. Genard, Anvers a travers les ages (Brussel, 1888), deel2, 557.
29. A. Himler, 'Stapelhuizen en opslagplaatsen', in: R. Baetens (red), Industriele revoluties,
346. Zie het relaas van de brand van Sint-Felix o.m. in H. Castel, Chronijke van Antwerpen
1830-1914 (Antwerpen, 1914),210-214.
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de Kempische Vaart, dikwijls aan woekerprijzen. Hieraan werd pas een einde gesteld tijdens de cholera-epidemie van 1892-1893 .30
5. De industrialisatie ging samen met een uitgesproken migratie van de plattelandsbevolking naar de steden. Tussen 1840 en 1910 verviervoudigde het aantal
inwoners van Antwerpen, met name van 72.000 tot 302 .000, wat een gemiddelde
stijging met 2,0 % per jaar betekende. Vooral tussen 1870 en 1890 was de groei
aanzienlijkY De concentratie in de volksbuurten langs de Schelde werkte de overdracht van besmettelijke ziekten in de hand en was een van de hoofdoorzaken van
de hoge mortaliteit ten gevolge van cholera en tyfus. De openbare drinkwatervoorziening evenals de zorg voor goede rioleringsystemen werden gezien als een middel om de epidemies in te dijken. 32
6. Door de toegenomen bevolking nam de druk op de onmiddellijke omgeving van
de stad toe, die tot 1864 begrensd was door zijn omwalling uit de Spaanse Tijd
(huidige Leien). Het afschaffen van de octrooiheffing in 1860, de sloping van de
stadsomwalling in 1864-1868 en deze van het Zuiderkasteel na 1870, maakten de
weg vrij voor uitgebreide verkavelingen op de vrijgekomen gronden, waar nieuwe
residentiewijken tot stand zouden komen . De modeme sanitaire voorzieningen in
deze nieuwbouw schiepen een behoefte aan stromend water, die alleen door een
centraal waterleidingsysteem bevredigd kon worden.
Het kan betwijfeld worden of de behoefte aan leidingwater in de jaren zestig en
zeventig zo nijpend was als door sommige projectauteurs was voorgesteld. Er verstreek immers twintigjaar vooraleer de waterleiding in gebruik kon worden genomen. Vooral de evolutie van het waterverbruik, die van het aantal abonnees en die
van het financieel rendement van de Antwerp Water Works Cy Ltd wijzen eerder
op het tegendeel: pas na vijftien jaar werd de kaap van 10.000 abonnees gerond,
werd 10.000 m 3 per dag geproduceerd en kon een dividend van 5% worden uitgekeerd. 33 Was het dan wei zo dat het initiatief om een waterleiding tot stand te
brengen uitging van het stadsbestuur of waren het prive-belangen die het stadsbestuur er toe aanzetten om ook in Antwerpen de nieuwigheid te installeren? Dit feit
werd door de liberale Antwerpenaars en de gelijkgezinde pers met name op het
credit van het liberale College van burgemeester Leopold de Wael (1872-1892)
geschreven, terwijl van hun progressieve voorgangers werd gezegd dat hygiene
het minst van hun zorgen was. 34 In dit artikel wordt getracht een antwoord te
geven op de gestelde vragen. Daartoe zal worden onderzocht in welke omstandigheden de watervoorziening in Antwerpen tot stand kwam .
30. G. Bechmann, Sa1ubrite urbaine, 532; La Chronique, 2.8 en 1.9.1892.
31. Antwerpen 1860-1960 (Antwerpen, 1960),49-51, en F. Prims, Geschiedenis, deel 8,75.
32. Zie een discussie hierover bij Vire, La distribution, 91 e.v.; Van Acker, Antwerpen, 365
en 373.
33. Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater.
34. 'La question des eaux ', in: Le Matin, 20.12.1908.

Tabel l. Overzicht van de verschillende waterleidingprojecten van 1861-1868
nr.
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2. Inventaris van de projectvoorstellen 1861-1867
De geschiedenis van de mod erne Antwerpse watervoorziening begint in 1861. In
datjaar werd het eerste officiele projectvoorstel ingediend door de aannemers A.
Dubois-Nihoul uit Brussel, die actief waren in de waterbouw. In de jaren 18611868 zouden er nog tien voorstellen volgen. Tabel 1 geeft een overzicht van de
projecten met hun belangrijkste kenmerken. De auteurs hadden een zeer verscheiden achtergrond: er waren aannemers bij (b.v. Riche), politici (b.v. Deisser en
Lefebvre), 1egerofficieren (b.v. Motte), reders (b.v. Cateaux-Watte1), ingenieurs
(b.v. Moreau en De Mat) en ondernemers (b.v. Bradbee en Dick). Het ene project
was al beter voorbereid dan het andere: sommige indieners leverden pasklare voorstell en waarin alle onderdelen van het waterleidingconcept tot in de details beschreven waren (b.v. Dubois-Nihoul en Motte); anderen brachten het niet verder
dan een gewone concessie-aanvraag zonder inhoudelijke elementen (b.v. Bradbee).
In dit stadium was de keuze van de waterbron een belangrijk discussiepunt. Van
de ingediende voorstellen steunden er vijf op de winning van oppervlaktewater,
terwijl vier andere voorstellen uitgingen van een grondwaterwinning; de overige
hadden geen duidelijke mening over waar het water vandaan moest komen. Zowel
bij de eerste als bij de tweede groep valt een zekere eenvormigheid op. De keuze
was uiteraard beperkt. Als oppervlaktewaters werden in eerste instantie een reeks
noord-zuidstromende zijrivieren van de Kleine Nete in aanmerking genomen. De
meeste projecten die uitgingen van grondwater voorzagen draineergalerijen aan de
zuidzijde van de stad, waar ze parallel aan de nieuwe vestingwerken van Brialmont
(huidige ringweg rond Antwerpen) zouden worden aangelegd. Men was op dat
idee gekomen to en men zag hoe het toestromende grondwater de bouwwerken
aan deze omwalling gehinderd had. Een voorstel voorzag in de drainering van zandige gronden op het Kempisch Plateau in de buurt van Mol. Een gelijkaardig concept zou later, omstreeks 1910, aan de basis liggen van de uitbouw van de watervoorziening in de provincie Antwerpen en meer bepaald van het provinciaal
waterleidingbedrijf PIDPA.35
Pas naar het einde van 1867 toe achtte de Gemeenteraad het ogenblik rijp om
een 'voorlopig verslag' samen te stell en waarin de sedert 1861 ingediende projecten beschreven zouden worden. De raadszitting van 25 januari 1868 was vrijwel
geheel gewijd aan de bespreking van dit verslag. 36 De aandacht spitste zich vooral
toe op de drie meest recente ontwerpen, met name de voorstellen van Huysmans
(de rivieren Grote en Kleine Nete), van Cateaux-Wattel (grondwater) en van Dick
(diverse waterbronnen). Deze projecten werden gelijkwaardig genoemd, vooral
omdat hun auteurs bereid waren om de werken op eigen kosten uit te voeren. De
35. Van Craenenbroeck, 'Historiek' , in : Van Craenenbroeck, Eenheid, 28-29.
36. Gemeenteblad (1868) deel 1,257-306.
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vraag of men de waterleiding van stadswege zou ondememen of aan het priveinitiatief overlaten schijnt hierbij niet echt aan de orde te zijn geweest. Raadslid
Coremans stelde dit tijdens het debat vast: 'er is ( ... ) niet voorgesteld den aanleg
der drinkwaterleiding te ondememen voor stadsrekening. Dat het beter is, derge1ijke ondememingen door de bijzondere nijverheid te zien aangaan, schijnt bij de
Raad a1s een diepe overtuiging vast te 1iggen'. Deze interpretatie werd niet tegengesproken.

3. De instelling van een Wetenschappelijke Commissie
In hun verslag me1dden de raadscommissies voor Openbare Werken en voor Openbare Gezondheid dat zij 'er niet in ge1ukt [waren], tot hiertoe een eindbesluit te
nemen, en wei hoofdzakeIijk doordien aan de zaak der waterieiding wetenschappeIijke vraagpunten van groot aanbelang verbonden zijn, tot wier uwe Commissien
zich onbevoegd achten' .37 Ze stelden daarom voor om een bijzondere commissie in
het leven te roepen. Het voorstel werd aangenomen. Op 12 maart 1868 werd de
'Wetenschappelijke Commissie' door burgemeester Van Put ge'installeerd. Ze kreeg
a1s opdracht om alle tot dan toe ingediende projecten voor een waterleiding kritisch
te onderzoeken en eventueel zelf een voorstel te formuleren. 38
AI tijdens de tweede zitting van de Commissie werd de toon gezet. Kolonel Rousseaux hield er een pleidooi voor de keuze van grondwater als bron voor de toekomstige drinkwatervoorziening. Hij stelde dat goed grondwater zeldzaam was in Antwerpen zelf, maar dat het overvloedig aanwezig was ten zuiden van de stad. Op 21
j uni 1869 was het eindverslag klaar en werd het aan het College overgemaakt. In
haar rapport stelde de Commissie dat het te winnen water 'helder en fris' moest
zijn, 'en met een temperatuur tussen zeven en dertien graden Celsius', volgens hen
'twee essentiele hygienische voorwaarden' .39 Enkel voorstellen die uitgingen van
grondwater weerhielden dan ook de aandacht: Motte (1862), Riche & Lefebvre
(1863), Cateaux-Wattel (1867) en Dick (1867). Enkel het eerste kreeg een gunstige kritiek, al was men het niet geheel eens met aile technische details.
Teleurgesteld door deze resultaten, kwam de commissie met een eigen voorstel
om grondwater op te vangen in een draineergalerij gelegen op 2 tot 5 meter diepte.
Ze zou de Iinkeroever van de rivier het Groot Schijn volgen in oosteIijke richting,
om dan verder rond de hoogte van Kontich te lopen in de richting van Duffel. De
lengte zou 8 km zijn. Deze schikking blijkt te zijn ge'inspireerd op een draineergalerij
37. SA A, MA 995 / 1, 12°, 'Voorlopigverslag' , 16.
38. Ibidem, Mededeling, zitting Gemeenteraad, 12.3.1868. Zie over de activiteiten van de
Commissie ook: SAA, MA 995/ 1,8°, ' Rapport des Commissions' , 3, en E. Dusart, Memoire
sur un projet de distribution d ' eau de 1'Ourthe (8russel, 1872), 31 .
39. Citaat vertaald uit het Frans. SAA, MA 995 /2, 1°, 'Projets de distributions d'eau. Rapport de la Commission speciale', 21 juni 1869 (manuscript), 7 bijlagen.
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die in 1705 te Coulanges-Ia-Vineuse bij Auxerre (Bourgondie) was aangelegd door
de Franse ingenieur Couplet. In Antwerpen zou het grondwater worden opgevangen in een waterkelder, vanwaar het in de stad gepompt zou worden. Wat de
financiele aspecten betreft, was de Commissie van oordeel dat het stadsbestuur
aileen maar voordeel kon halen door het project te laten uitvoeren en exploiteren
door een privemaatschappij.
Stadsingenieur van Bever was het voorstel van de Commissie gunstig gezind.
Voor hem diende een goede waterleiding aan twee eisen te voldoen: lOin elk
seizoen gezond en overvloedig water kunnen leveren aan de bevolking; 2 0 voldoende water kunnen leveren voor het spoelen van riolen, het sproeien van de
straten en de werking van de fonteinen. De voorgestelde winningscapaciteit en de
hieruit resulterende 70 lid per inwoner leken hem voldoende om de huishoudelijke
behoeften te dekken, maar er moest ook rekening gehouden worden met de behoeften van industriele verbruikers. Met de keuze van de waterbron en de vooropgestelde waterkwaliteit stemde van Bever eveneens in. Hij vroeg zich af waarom
men te Antwerpen een beroep zou doen op het prive-initiatief, daar waar andere
grote steden de watervoorziening zelf in handen hadden genomen. 40 Met name
werd verwezen naar Brussel, waar de Gemeenteraad na lange beraadslaging had
gekozen voor een uitvoering in eigen beheer. De bezwaren tegen het in concessie
geven waren voor hem zowel van principiele aard, waarbij het aspect volksgezondheid doorslaggevend was, als van financiele en praktische aard. Vooral de
negatieve ervaringen te Londen, waar het winstbejag en de concurrentie tussen
verschillende prive-waterleidingbedrijven tot wantoestanden en wildgroei hadden
geleid, hadden de privatisering van de watervoorziening in een kwaad daglicht
gesteld en aversie gewekt. 41

4. De 'oproep aan de bijzondere nijverheid'
V 66r het einde van 1869 had ir. van Bever een forme Ie opdracht gekregen om het
voorgestelde project voor grondwaterwinning uit te werken. Medio 1871 lag nog
altijd geen lastenboek voor. De stadsingenieur wees op de onmogelijkheid om een
geplande studiereis naar Frankrijk en Duitsland uit te voeren, ingevolge de oorlog
(juli 1870) tussen beide landen. In 1871 herhaalde van Bever zijn verzoek om waterwerken in het buitenland te gaan bezoeken. De Gemeenteraad was ditmaal
verdeeld. 42 Sommige led en hadden zo hun twijfels over het nut van de reis . Was
het weI de taak van het stadsbestuur om zelfpIannen op te stellen en een aanbesteding uit te schrijven? De knoop werd doorgehakt in een geheime zitting op 31 juli
40. Ibidem, van Bever aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS), 12.10.1869.
41. Vif(~ , La distribution, 76.
42. SAA,MA 12775 , 14°, uittreksel verslagGR26.6.1871.
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1871. Men besliste om 'eenen oproep te doen aan de bijzondere Nijverheid, volgens de grondslagen vermeld in het verslag der bijzondere Commissie'. 'De inzenders van voorstellen zullen verplicht zijn de plans van uitvoering en de begroting te
leveren' en 'dezelve zullen door het Stadsbestuur moeten goedgekeurd worden'.
'De uitvoering zal onder toezicht van den stadsingenieur geschieden' .43
Zoals te verwachten was van Bever het met dit initiatief oneens. Opnieuw wees
hij op de gevaren van een openbare dienst in prive-handen. Dat hij met deze visie
niet aileen stond, verraden de verdagingen bij de bespreking van de tekst van de
'plakkaart' door het College en de Gemeenteraad, waardoor de oproep pas een
half jaar later werd gepubliceerd, d.i. twee en een half jaar na de bekendmaking
van het eindrapport van de Wetenschappelijke Commissie. V66r I mei 1872 werden 'de vragen tot concessie' verwacht, vergezeld van 'de plans, bestekken, tarieyen, enz. enz.', en van 'eene toelichtende memorie' . Het gebruik van oppervlaktewater werd expliciet uitgesloten 'zooals er gezegd is in het Verslag der bijzondere
commissie van 21 Juni 1869'.44
Uit de oproep resulteerden twee voorstellen. Een was een gezamenlijk voorstel
van vader en zoon Joseph Quick uit Londen, samen met John Dick die in 1867 al
een project had ingediend. Een tweede voorstel kwam van P.H. Vanderghote, een
brouwer wonende op de Oudevaartplaats te Antwerpen. 45 Deze laatste had al op
6 december 1869, dit is pas een half jaar na de eindrapportering van de Wetenschappelijke Commissie, een project ingediend waarin uitgegaan werd van een
dubbele waterleiding: een voor drinkwater op basis van grondwater en een voor
industriewater op basis van oppervlaktewater. Het was de eerste maal dat de
Beneden-Nete, een getijdenrivier, uitdrukkelijk als een waterbron werd vooropgesteld. 46 Het productieschema voorzag in de inname van het rivierwater, een berging in kleiputten bij Rumst en een pomping via Reet en Kontich naar de stad waar
het via een reservoir zou verdeeld worden. Een tweede innamepunt op de Nete
werd voorzien tussen Lier en Duffel. Een aquaduct zou het water via Boechout en
Hove naar Antwerpen voeren. Het is deze schikking die Vanderghote uitwerkte
wanneer hij op 1 mei 1872 zijn concessie-aanvraag bij het stadsbestuur indiende.47
Quick & Son en Dick (Quick-Dick) van hun kant zouden zich aan de opdracht
houden om grondwater te winnen volgens de eisen van de Wetenschappelijke Commissie en de 'oproep'. Zij dienden op 30 april hun voorstel in. Het gaf de ligging
43 . SAA, MA 995/2, 3°.

44. Ibidem, plakbrief 'Stad Antwerpen. Oproep aan de bijzondere Nijverheid ', 23.1.1872.
45. SAA, MA 99512, 2°, 'Le projet de distribution d'eaux potables et industriel1es d' Anvers'.
46. SAA, MA 995/2, 6°, 'Memoire Ii I'appui d'un projet de distribution d'eaux potables
menageres et industriel1es pour la vil1e d' Anvers', 30. 4.1872. SAA, MA 995/2, 2°, gedrukte
nota: 'Etude relative aux eaux propres Ii une distribution et examen de la situation de la vil1e
d' Anvers sous ce rapport' ; manuscript: 'Notes et explications sommaires du plan de prise
Ii I'adduction pour la vil1e d' Anvers', 8.5. 1871.
47. SAA, MA 995/2, 6°.
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aan van de winning, de collector, de reservoirs en het pompstation dat het water
naar de stad moest stuwen. Vermits dit schema niet vrij werd gekozen maar door
het stadsbestuur was opgelegd, haastten de inschrijvers zich om iedere verantwoordelijkheid afte wijzen als de waterwinningen ontoereikend zouden blijken.
Geen van beide projecten werd gunstig onthaald door stadsingenieur van Bever.
De auteurs leverden volgens hem niet aile elementen die in de 'oproep' werden
gevraagd en in plaats van concrete plannen werden slechts vage aanwijzingen
gegeven. Vanderghote voorzag immers een dubbele waterleiding, wat helemaal
niet in de bedoeling lag. Verder kenmerkte een overdaad aan detailbeschrijvingen
het voorstel, die het moeilijk maakten om de bedoelingen van de auteur correct in
te schatten. Quick & Son en Dick beperkten volgens van Bever dan weer hun
inbreng tot de financiele aspecten .48 Het zwaarst echter tilde de ingenieur aan het
voorbehoud dat be ide projectauteurs maakten ten aanzien van de opbrengsten die
de voorgeschreven grondwaterwinning zou kunnen leveren. Zij stelden namelijk
het stadsbestuur aansprakelijk indien zou blijken dat de bron te kort schoot. Van
Bever achtte dergelijke clausule gevaarlijk en adviseerde bijgevolg om de keuze
van de waterbron vrij te laten.
Nauwelijks was de discussie rond de resultaten van de aanbesteding op gang
gekomen, of Quick-Dick en Vanderghote lieten op 8 juni 1872 weten dat zij overeenkwamen om hun projecten te combineren. 49 Het voorstel was nu, om aan de
Beneden-Nete bij de brug van Walem een watervang te installeren met inlaatbekkens en filters, om het gezuiverde water van daar naar Antwerpen te pompen. De
installaties waren voorzien op een dagproductie van 23.000 m 3, overeenkomstig
een dagverbruik van ca. 112,5 I voor 200.000 inwoners. De kosten voor dit ontwerp, leidingennet in de stad inbegrepen, werden geraamd op bijna 7 miljoen F. 50
De grondwatervariante van het project (conform aan de aanbevelingen van de
Wetenschappelijke Commissie) zou 5,8 miljoen F gekost hebben.
Quick-Dick en Vanderghote drongen nogmaals aan op een vrije keuze van de
waterbron, voor van Bever een delicaat punt. De stadsingenieur zag geen nieuwe
elementen in de gecombineerde voorstellen.ln zijn negatief advies aan het College
uitte hij vooral kritiek op de tarieven die hij , vergeleken bij die in Brussel, te hoog
vond. 5 1 Het samenwerkingsakkoord tussen beide voormalige concurrenten open de
nochtans aantrekkelijke perspectieven. Vanderghote bracht immers zijn kennis in
van de hydrografische toestand in de provincie Antwerpen, die van essentieel belang zou blijken om een toekomstige waterleiding van de noodzakelijke grondstofte

48. SAA, MA 995/2, 8°, van Bever aan CBS, 23.5.1872.
49. SAA, MA 995/2,9°, van Bever aan CBS, 29.6.1872. Ret samengaan werd door Vanderghote aan van Bever geme1d 8.6.1872. Zie ook SAA, MA 12775, 14°.
50. SAA, MA 3173, Quick-Dick aan CBS, 8.6.1872.
51. SAA, MA 12775,14°, van Bever aan CBS, 29.6. 1872.
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voorzien. Vader en zoon Quick van hun kant waren uitstekend vertrouwd met de
waterleidingwereld, in het bijzonder de Londense, voor welke zij talrijke opdrachten uitvoerden. Joseph Quick vader was een expert met een internationale rep utatie. Hij was onder meer bestuurder bij de Amsterdamse Duinwatermaatschappij. 52
Joseph Quick jr. werkte onder andere mee aan de opbouw van de Berliner Wasserwerke en aan ontwerpen voor installaties te Amsterdam, vooraleer zich voor de
Antwerpse waterleiding te interesserenY De specifieke inbreng van John Dick in
het project voor de watervoorziening van Antwerpen is minder duidelijk. In zijn
briefwisseling met het stadsbestuur profileerde hij zich vooral als financier van de
onderneming.54

5. De concessie van 1873 en de vennootschap Quick-Dick
De Gemeenteraadsverkiezingen van augustus 1872 brachten de progressieve Meetingpartij een zware nederlaag toe en een liberale bewindsploeg onder lei ding van
Leopold de Wael (1832-1892) nam het roer over van het College Van Put. In zijn
programmatoespraak gaf de nieuwe burgemeester een hoge prioriteit aan de drinkwatervoorziening. 55 Het vemieuwde College volgde het ongunstige advies van van
Bever en besliste op 30 oktober tot een nieuwe aanbesteding. Nog tijdens de voorbereiding hiervan bereikte een nieuw voorstel van Quick-Dick het stadsbestuur.
Hierin drongen ze opnieuw aan op een vrije keuze van de waterbron, maar waarborgden tegelijk dat het hieruit bereide drinkwater ten allen tijde zou beantwoorden
aan de hygienische eisen die de Gezondheidscommissie zou voorschrijven. 56 Deze
toezegging betekende een keerpunt. In hun rapport van 7 juni 1873 ste1den de
Commissies voor Werken en voor Wegenis vast dat 'aile de kwade kansen der
zaak zijn en blijven ten laste der concessionarissen. Tegenover hen verbindt de
stad zich tot niets, zelfs niet tot het nemen van welkdanige hoeveelheid water. ( ... )
De stad blijft derhalve vrij op elk harer begrootingen zulke som in te brengen als de
toestand van haar geldwezen, in verband met de open bare benodigdheden, haar zal
veroorloven aan den waterleidingsdienst te besteden'. Op 25 juni 1873 werd dan
ook beslist om de concessie voor de drinkwaterleiding aan Quick-Dick te verlenen
voor de duur van 50 jaar. 57 De tekst van de concessieakte werd aanvaard na
52. Zie over het ontstaan van deze waterleiding en de ro1 van Quick: Groen, Een cent per
emmer, 67. De Amsterdamse Courant, 12 en 15.4.1872.
53. BAA, knipsel uit een niet gei"dentificeerde Engelse krant, 'Obituary', 25 januari 1910.
54. SAA,MA 12775, 14°,Quick-DickenVanderghoteaanCBS,8juni 1872.
55. 'Nous pla yons en premiere ligne ( ... ) la distribution d' eau'. Geciteerd in Genard, Anvers, deel 2, 135-136. Dit gebeurde op 2.9.1872.
56. SAA, MA 3181, Quick-Dick aan CBS 6.1.1873. Zie voor een bespreking: Rapport des
Commissions des Travaux et Voirie reunies (Antwerp en, 1873), 5.
57. Ibidem, 10.
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toevoeging van een clausule die de Schelde en de Rupel uitsloot als bron voor de
watervoorziening. 58
De overeengekomen tekst steunde op de Engelse Waterworks Clauses Act uit
1847. 59 Het hieruit overgenomen tariefstelsel op basis van een percentage van de
huurwaarde van de woning werd aangevuld met een eenheidstariefbepaald op 0,4
F/m3 • De productiecapaciteit van de installaties werd berekend op basis van een
hoofdelijk verbruik van 150 lid per inwoner, wat voor de 175.000 inwoners van de
stad neerkwam op 26.250 m 3/d. Zoals in het oorspronkelijk ontwerp zou men het
water van de Nete onttrekken aan de Beneden-Nete te Rumst, bij de kruising met
rijksweg nr. 1. De zuivering omvatte een bezinking en een filtratie over zand. Stoommachines zouden het water dan pompen naar een watertoren, vanwaar het naar
distributiereservoirs in de stad zou vloeien. Hier zou een tweede pompstation met
watertoren gebouwd worden om de distributie te verzorgen. 60 De werken zouden
ten laatste twee jaar na de ondertekening van de overeenkomst voltooid moeten
zijn, dit is op 25 november 1876.
Naarmate de voorziene termijn verstreek, werd het duidelijk dat de werken niet
tijdig zouden klaarkomen. Pas op 19 november, dus nauwelijks M:n week v66r het
verstrijken van de uitvoeringstermijn, waren de eerste buizen gelegd in de Quinten
Matsyslei. 6 1 Quick-Dick riepen in 'dat zij, door de crisis die op handel en kapitaal
had gedrukt geheel Europa door, zich in de onmogelijkheid hebben bevonden de
nodige gelden bijeen te brengen om hunne werken uit te voeren' en vroegen vijftien maanden uitstel. Tegen het einde van 1877 was nog niet meer dan 47 km
distributieleidingen aangelegd, dit is maar de helft van wat volgens de planning
voorzien was. Van de 16 km aanvoerleidingen was zelfs maar 80 m afgewerkt. 62
Bovendien had de vennootschap Quick-Dick te Rumst nog steeds geen gronden
aangekocht, laat staan gebouwen en zuiveringsinstallaties opgetrokken binnen de
afgesproken termijn. Het College liet de Engelse firma dan ook in gebreke stellen. 63
Knelpunt bleek nog steeds de financiering van de ondememing te zijn. Ruim een
jaar lang bleven de onderhandelingen tussen Quick-Dick en het Schepencollege
aanslepen. Dit aarzelde om de overeenkomst van 1873 te verbreken en bleek tot
verregaande toegevingen bereid, 'gezien de grote moeilijkheden die eene toewijzing aan meestbiedende zou kunnen veroorzaken' en de 'lange verschuiving van
58 . SAA, MA 995/2, 9°, geheime zitting van 25.6.1873; brief van CBS aan Quick-Dick,
27.6.1873. Zie ook: Genard, Anvers, dee I 2, 138 en Gemeenteblad (1873) dee I I, 584-591.
59. 'Waterworks Clauses Act' , 10 Victoriae (Londen, 1847), hoofdstuk IT
60. SAA, MA 99512,11 °, Quick-Dick, 'Description des travaux projetes pourune distribution d 'eau dans la ville d' Anvers', 19.8.1873.
61. Gemeenteblad (1877) deell, 231. Ook in: SAA, MA 995/3, 3°.
62. SAA, M A 995/3, 10, nota van G. Royers met stand van zaken op 17. 12. 1877.
63. SAA, MA 12776, 5°, Royers aan CBS, 17.12.1877.
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het tot stand komen der waterleiding' .64 Dat het stadsbestuur verder met QuickDick onderhandelde, betekende echter niet dat het aan zijn rechten verzaakte. Op
I juli 1878 gaf het College opdracht aan stadsadvocaat Delvaux om een rechtszaak te starten tegen de concessiehouders.
Men stelt vast dat de initiatieven van Quick-Dick om een oplossing te vinden,
zich vermenigvuldigden. Naast de financiele kringen die zij aanspraken, probeerden zij nu ook industrielen voor het concept te winnen . Een ervan was de fabricant
van de buizen die in Antwerpen gelegd werden, de firma lahiet, Gorand, Lamotte
& Cie uit Ottange in Lotharingen. Voor het eerst dook toen ook de naam op van de
Engelse machinebouwfirma Easton & Anderson uit Londen . Op 27 juli 1878 schreyen Quick-Dick hierover 'dit huis van eerste rang engageert zich tegenover het
stadsbestuur op de meest formele manier, om de machines, stoomketels, pompen
en accessoires te bouwen, evenals aile nodige gebouwen, afsluitkranen, brandmonden, C. .. ), en om onmiddellijk aile terreinen aan te kopen die nodig zijn voor de
waterdistributie' . 65 Easton & Anderson zou met andere woorden de aanleg van de
complete pomp- en zuiveringsinstallaties voor hun rekening nemen, precies dat
deel waar Quick-Dick volkomen in gebreke gebleven waren.
Mogelijk ten gevolge van de financiele moeilijkheden ontstond bovendien onenigheid tussen de partners. Dick wilde de vennootschap ontbinden en dagvaardde
de Quicks. Op 6 december 1878 werd de liquidatie uitgesproken door het Londense Hooggerechtshof. 66 Dat Quick-Dick uiteindelijk de firma Easton & Anderson
aanzochten om de concessie over te nemen en de werken te voltooien lijkt een
logische stap .67 De Quicks waren vanuit hun expertise immers goed bekend met
de producten van dit bedrijf en daardoor ook met zijn stafleden. Met name hebben
zij diverse pompstations ontworpen waarvan de machines door de werkhuizen van
Easton & Anderson geleverd werden. Voortaan zou de zuivering van het Netewater een centrale rol in de watervoorziening van Antwerpen gaan spelen.

6. Easton & Anderson en de concessie van 1879
De Engelse firma Easton & Anderson was befaamd om zijn pompinstallaties vooral in de sector van de watervoorziening: omstreeks 1900 stonden er 181 m achines
uit hun werkplaatsen opgesteld in Groot-Brittannie en 39 in het buitenland. Zowat
honderd waterleidingbedrijven, waaronder die van Antwerpen en Amsterdam ,
werden ermee uitgerust. 68 Het ging hierbij vooral om balansstoommachines, maar
64. Ibidem, verslag verenigde Commissies Openbare Werken en Betwiste Zaken, 8.2.1878.
65. Citaat vertaa1d uit het Frans. Ibidem, Quick-Dick aan CBS, 27.7.1878.
66. Bedrijfsarchief Antwerpse Waterwerken (BAA), Indenture (gezege1d contract) van
24.1.1881.
67. AA MA 995/3, 1°, Verslag der Commissie voor Openbare Werken, 23.8.1879, 2.
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Atbeelding 2. Het waterinnamepunt op de Neterivier bi} Walem en de zuiveringsinstallaties in 1881 (v. r. n.l.): inlaatbekkens. i}zerjilters. zandjilters. reinwaterkelders en pompstation onderaan . De tekening is georienteerd op het
oosten (uit: W Anderson. The Antwerp Waterworks'. 1883).
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daarnaast produceerden zij ook centrifugaalpompen, liften en (later) elektrische
motoren . De firma was opgericht in 1820, door Josiah Easton, die de rechten had
verkregen voor de fabricage van Montgolfier 's waterram in Engeland. In 1860
stond de zaak bekend onder de naam Easton, Amos & Son. Later, na de toetreding
van William Anderson, werd de naam in 1871 'Easton & Anderson' . Ais consultant bleefEaston & Co onder verschillende benamingen actieftot de Eerste Wereldoorlog.
Yoor de firma Easton & Anderson zou het oplossen van het kwaliteitsprobleem
voor de Antwerpse watervoorziening conditio sine qua non zijn om de concessie-
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akte van de vorige houders over te nemen . Voor hen moesten twee voorwaarden
vervuld zijn: de grondstof moest officieel gekeurd worden en er moest zekerheid
zijn over de toe te passen zuiveringsmethode. Eind december 1878, nauwelijks
enkele weken na de liquidatie van de vennootschap Quick-Dick gafhet stadsbestuur opdracht aan drie chemici om het Netewater aan een onderzoek te onderwerpen.69 Op 28 december van datjaar en op 7 februari 1879 werd de rivier vanop
de brug te Walem bemonsterd. De analyses gebeurden tegelijk in het Antwerpse
stadslaboratorium en in het laboratorium van G.H. Ogston te Londen. De resultaten (tabel 2) toonden aan dat het Netewater weinig gemineraliseerd was en niet
met verdachte 'organische stoffen' verontreinigd. Het besluit luidde ' dat het water
mits een goed opgevatte filtratie zowel voor huishoudelijk als voor industrieel gebruik geschikt kon worden gemaakt'. De geringe mineralisatiegraad maakte er
uitstekend ketelwater van.70
Tabel 2. Vergelijking tussen de resultaten van metingen op Netewater uit Walem,
uitgevoerd te Antwerpen en Londen
parameter

eenheid

Totale hardheid
Blijvende hardheid
Indamprest
Gloeiverlies
Ammonium
Organisch ammonium
Chloride
Nitriet- + nitraatstikstof

mm01l1
mm01l1
mgll
mgll
/lgll
/lgll
mgll
mgll

bepaald te
Antwerpen

1,0
0,89
147
21
186
98
IS
2,5

bepaald te
Londen

0,94
0,89
140
22
ISO
90
14
3,2

Volgens William Anderson, ingenieur bij de firma die de zuiveringsinstallaties te
Walem bouwde, was het Netewater 'considerably coloured, was permeated by a
very fine mud, which could not be removed, either by subsidence or by ordinary
filtration, and had a disagreable taste' .71 Easton & Anderson droeg de chemicus
Ogston dan ook in de eerste plaats op om te zoeken naar een geschikte zuiverings68. M. Watkins, Easton, Amos & Anderson (Bath, 1981), I . List of some principal works
executed by Easton & Cy Ltd, Easton & Cy (Londen, 1900).
69. BAA, Indenture.
70. Citaat vertaald uit het Frans . C. Dufour, G. Ogston en C. Angenot, Rapport sur l'analyse
de l'eau de la Nethe (Antwerpen, 1879). Zie ook SAA, MA 3589.
71. W. Anderson, The Antwerp Waterworks. With an abstract of the discussion upon the
paper (Londen, 1883) 6.
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techniek.72 Aangezien gewone filters maar onvoldoende kwaliteitsverbetering opleverden, konden enkel speciale procedes een uitweg bieden. Het enige filtermateriaal dat de testen doorstond was sponzig ijzer, een stof waarmee Ogston reeds
enige tijd vertrouwd was. Het hield het midden tussen ijzeroxide en fijn verdeeld
metallisch ijzer. 73 In opdracht van Easton & Anderson zette Ogston in zijn laboratorium te Londen een reeks proefnemingen op met Netewater uit Walem. De resultaten bleken zo bevredigend, dat niets de overname van de concessie van QuickDick nog in de weg kon staan. Anderson Iiet hierover geen twijfel bestaan: 'mainly
from confidence in the powers of spongy iron and the consequent certainty of a
prosperous future for a water company, the Author's firm ( ...) entered into cordial
relations with the municipality' .74 'The attempt to supply Antwerp from the Nethe
would probably never have been made, had not Professor Bischof's process of
filtration through spongy iron come under my notice' .75Zonder sponzig ijzer zou er
geen drinkwater voor Antwerpen komen.
De efficientie waarmee Easton & Anderson de zaak aanpakte, stond in schril
contrast met de aarzelingen die de onderneming Quick-Dick gekenmerkt hadden.
Immers, nauwelijks was de liquidatie van deze laatste in december 1878 te Londen
uitgesproken, of nog dezelfde maand werd de controle van het Netewater uitgevoerd. Ze had niet aileen de officiele keuring van de grondstof op het oog, maar
moest ook mee bepalen welke zuiveringsmethode zou worden toegepast. Geen
drie maanden later liepen al onderhandelingen met het stadsbestuur voor het opstell en van een overeenkomst, nog v66r de overdracht van de concessie op 4 april
1879 een feit werd . Dat het nog tot 9 augustus zou duren vooraleer de overeenkomst met de nieuwe concessionnarissen ondertekend kon worden, lag enkel aan
het feit dat de Engelse vonnissen in Belgie uitvoerbaar moesten worden verklaard.
Nauwelijks een maand later kon Easton al melden dat de stoommachines die het
water naar Antwerpen moesten stuwen, in de werkhuizen te Erith gemonteerd
stonden, klaar voor verscheping. Hij stuurde zelfs een foto mee om dit te bewijzen.76 Bij dezelfde gelegenheid liet hij weten dat hij hoopte 'to obtain possession of
the land for the engines at Walhem on the 1st October when I shall immediately
commence the execution of some experimental filtering works'. Met de aankoop
van de gronden zou het in werkelijkheid niet zo'n vaart lopen, maar de beloofde
proefinstallatie kwam er wei degeJijk, in november 1879.77
72. W. Anderson, ' The Antwerp Waterworks' , in: Proceedings of the Institution of Civil
Engineers 72 (1883), 24-83.
73. A. Kemna, La purification des eaux par les filtres domestiques (Gent, 1888), 12 en C.
Piefke, Die Prinzipien der Reinwasser-gewinnung vermittelst Filtration (Berlijn, 1887).
74. W. Anderson , The Antwerp Waterworks, 6.
75. W. Anderson, 'The Antwerp Waterworks' , in: Engineering 35 (1883) 64 en 36 (1883)
124.
76. SAA, MA 12776,5°, Easton aan Royers, 9.9.1879 (foto in MA 12777,6°).
77. Ibidem, Wilson aan Royers, 5.11.1879.
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Vit dit alles blijkt dat Easton & Anderson er alles op zette om te bewijzen dat
zij de zaak aankonden, vooral op het gebied van waterzuivering en pomping, precies
die onderdelen die onder Quick-Dick stiefmoederiijk waren behandeld. Het leverde het bedrijf geen windeieren op. Via stadsingenieur Royers en me ester Delvaux
immers hielp de Stad Antwerpen hen daadwerkelijk om de gerechtelijke procedures te Londen in hun voordeel te laten beslechten. Bovendien stond men oogluikend toe dat met een kleinere productiecapaciteit begonnen kon worden dan in de
concessieakte vereist. Het is dan ook ongetwijfeld op deze goede verstandhouding
dat Anderson doelde toen hij in 1883 schreef dat hun firma ' after many months of
weary negociations and law proceedings, succeeded in disentangling the project
from the difficulties surrounding it, and entered into cordial relations with the municipality, which was most anxious to see the long delayed works carried OUt' .78

7. De voltooiing van de waterleiding
Na drie maanden experimenteren met de proefinstallatie, werd beslist om het concept van Quick-Dick te volgen en bij de Netebrug te Walem de voorziene zuiveringsinstallatie te bouwen. Easton & Anderson yond dit 'the only plan which seemed practicable from a financial point of view' . 79 Zoals hoger aangegeven zou
alleen een ijzerfilter aan het oorspronkelijke schema worden toegevoegd. Voor de
voeding van het distributienet echter werd van het concept van Quick-Dick afgeweken. Dezen hadden reservoirs en een opjaagstation voorzien bij het binnenkomen van de stad, onmiddellijk na het kruisen van de vestinggordel. 80 Er werd nu
geopteerd voor een directe pomping vanuit het productiecentrum. Het vervoer van
leidingwater naar de stad zou geschieden via een 15 km lange leiding met een
diameter van 500 mm. 81
13 februari 1880 markeerde het begin van de werken aan de leidingen. Leidend
ingenieur Wilson liet toen aan zijn coil ega Royers weten 'te beginnen met het leggen van de buizen voor de waterleiding, op de hoek van de Paardenmarkt en de
Handelslei, en van daaruit te gaan over het Klapdorp, de Katelijnevest, de Huidevettersstraat, de Leopoldstraat en zo naar het kruispunt van de Mechelsesteenweg
met de Nijverheidslei'82. Het stadsbestuur nam contact op met Bruggen & Wegen
78. W. Anderson, The Antwerp Waterworks, 5.
79. Ibidem, 4.
80. SAA, MA 12776, 1°, 'Trace de la prise d'eau pour la distribution des eaux d' Anvers,
juillet 1873' .
81. SAA, MA 995/4, 3°, 'General description of proposed water works for the supply of the
town of Antwerp' (manuscript), 25.2.1880.
82. Citaat vertaald uit het Frans. SAA, MA 12775,4°, Wilson aan Royers, 13.2.1880. De
Franse tekst staat vol taalfouten . Wilson zou later trouwens toegeven dat zijn kennis van
het Frans te wensen overliet.
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Afbeelding 3. Opname van het productiecentrum "Walem" in westelijke richting.
Op de voorgrond van links naar rechts: de inlaatlbezinkingsbekkens en de zandfilters; achteraan van links naar rechts: het laboratorium, de werkplaats, de kolenopslagplaats, het pompstation, het (toen nieuwe) hulppompstation, de dienstwoningen (foto Pieron-Loodts, ca. 1904).
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met het verzoek 'om aan de HH. Easton & Anderson aIle mogelijke faciliteiten te
leveren' .83
Dankzij de voortreffelijke organisatie van de gehele ondememing schoten de werken goed op, zeer tot voldoening van het stadsbestuur. Uit tabel 3 kan worden
afgeleid dat men met de aanleg van de leidingen zelfs vooropliep op het afgesproken schema. Tegen de inhuldiging op 21 juni 1881 bleven nog ca. 5 km distributieleidingen aan te leggen. Met de definitieve goedkeuring van aIle plans door het
Schepencollege op 31 december 1880 liep het technische ontwerp van het Antwerpse waterleidingsysteem naar een einde en een nieuwe fase, die van de exploitatie, tekende zich af. 85
83. Citaat vertaald uit het Frans. Ibidem, CBS aan Stockmans, 19.2.1880.
84. SAA, MA 12776, 5°, Tabellen met vorderingen buizennet, \.9.1880, 1.12.1880, 1.3.1881;
Nota Wilson,juni(?) 1881.
85. SAA, MA 12777,6°, proces-verbaal CBS, 31.12.1880.
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Tabel3 . Vordering van de werken aan het leidingennet in 1880-1881 (in
distributieleidingen
werkelijk
gepland
I maart 1880
I september 1880
I december 1880
I maart 1881
I juni 1881

49.327
32.029
50.407
68 .132
71.608

26.000
46.000
61.000
76.000

ml4

aanvoerleiding
werkelijk
gepland

6.055
10.240
14.637
15 .500

6.000
10.000
13 .000
15.500

8. De Antwerp Waterworks Cy Ltd
In 1875 al hadden Quick-Dick te kennen gegeven een maatschappij 'limited by
shares' naar Engels recht te willen oprichten. 86 Misschien doelden zij op de 'British and Foreign Water and Gas Works Company Limited', waarvan zij in 1872 al
een prospectus hadden toegestuurd gekregen. Het doel van deze maatschappij
was 'the construction and carrying out of water and gas works ( ... ) in those cities
and towns in Great Britain and abroad, where the introduction of a supply of gas
and water is demanded, and is certain to be attended with profitable results ' Y
Men kan zich afvragen waarom de vennootschap niet onder Belgisch recht geplaatst werd, zeker nu men er aan dacht een beroep te doen op lokale investeerders. De wet van 18 mei 1873 had immers de stichting van naamloze vennootschappen in ons land sterk geliberaliseerd, in die mate zelfs dat buitenlanders bedrijfjes
kwamen oprichten zonder dat hier voor het overige enige activiteit werd ontwikkeld. 88 Vermoedelijk wilden zowel Quick-Dick als later ook hun opvolgers Easton
& Anderson de Britse verankering naar de toekomst veilig stellen met het oog op
de afscherming van mogelijke afzetgebieden voor de eigen industrie.
Op 29 november 1880 werd 'The Antwerp Waterworks Company Limited'
(AWW) opgericht, met een maatschappelijk kapitaal van 300.000 £ (ca. 7,5 miljoen F), zijnde de kostprijs van het Antwerpse waterbevoorradingssysteem. De
uitdrukkelijke doelstelling van het nieuwe bedrijfwas, de uitvoering van 'a concession for the exclusive right of the distribution and sale of water within the City of
Antwerp, in Belgium, for the period of fifty years from the date ofthe completion
of the works necessary for the supply of ( ... ) water', waarvan de overdracht door
Easton & Anderson werd toegezegd. Onder de zeven stichtende vennoten noteerde men de Engelsen C. Crew uit Southampton, die de eerste directeur van het
nieuwe bedrijfzou worden, 1. Easton van Easton & Anderson, 1.M. Hamilton die
86. SAA, MA 995/2 (13 °), Quick-Dick aan CBS 21.4.1875.
87. SAA, MA 12775, 14°, Van Lidt de Jeude aan van Bever, 4.6.1872.
88. B.-S . Chlepner, Le marche financier beige depuis cent ans (Brussel , 1930),74.
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Afbeelding 4. Binnenzicht in het pompstation "Walem". Het was uitgerust met
vier twee aan twee gekoppelde balansstoommachines geleverd door Easton
& Anderson, ErithlLonden. Het waren compoundmachines (2 cilinders). De
balans was opgehangen aan de punt van een A-vormig kader. Ze waren representatiej voor de watersector einde 19de eeuw.

later de functie van secretaris zou uitoefenen, de scheikundige G.H. Ogston, allen
uit Londen, en slechts een Belg, de Antwerpse ingenieur en industrieel Edouard de
Roubaix. 89 Met fierheid kon burgemeester de Wael in de Antwerpse Gemeenteraad dan ook aankondigen: 'de laatste moeilijkheid in de zaak van de waterleiding
is thans geeffend. Het werk is zijne voltooiing nabij en, naar alle waarschijnlijkheid
zal de waterleiding te Antwerpen, omstreeks de maand juli 1881, in werking zijn' .90
Een week voordien had Easton & Anderson er zich toe verbonden de concessieakte en de werken aan de op te rich ten vennootschap over te dragen voor een
bedrag van 280.000 £ of ca. 7 miljoen F. 9 1 Ondanks een goed gestoffeerd prospectus bleek het volstorten van het kapitaal minder vlot te gebeuren dan verwacht.
Toch zou Easton & Anderson genoegen nemen met een voorschot van 84.000 £
89. SAA, MA 995/4, 7°, 'Memorandum of Association of the Antwerp Waterworks Limited'.
90. Gemeenteblad (1880) dee 12, 389.
91. BAA, Indenture.
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op de eerste aflossing en op 24 januari 1881 de koop afsluiten. Met de zegen van
het stadsbestuur werd de he Ie onderneming overgedragen aan de nieuwe AWW
Cy Ltd.92 Tot eind 1881 zou de firma Easton & Anderson echter verder blijven
instaan voor de afwerking van het geheel en voor de onderhoudswerkzaamheden.
De Company van haar kant zou de overeengekomen aflossingen voldoen naarmate het kapitaal werd volgestort.
Wie er precies op het kapitaal inschreven is niet bekend. Biografische gegevens
over de bestuurders van AWW laten weI toe te concluderen dat vooral waterbedrijven uit Londen en Zuid-Engeland door Easton & Anderson waren aangezocht
en aandelen verwierven.93 Omstreeks de eeuwwisseling waren de belangrijkste
aandeelhouders de Londense industrieel Evans en de Bank of England. Het nieuwe bedrijfnam te Londen zijn intrek in 86 Cannon Street, waar overigens ook de
Amsterdamse Duinwatermaatschappij haar zetel had. In Antwerpen werd tijdelijk
een onderkomen gevonden in de oude refugie van de abdij van Tongerlo in de
Lange Gasthuisstraat 31, tot een definitieve behuizing in de Montebellostraat 6
gevonden werd .
Op 21 juni 1881 werd de Antwerpse waterleiding plechtig ingewijd. Het stadsbestuur trok hiertoe eerst met de trein naar Duffel, vanwaar het productiecentrum in
Rumst werd bezocht. Later op de dag werd in Antwerpen het kunnen van de
nieuwe aanwinst gedemonstreerd: 'Aanstonds jagen 4 paar lansen, acht prachtige
waterstralen door de lucht naar het midden der Groote Markt, die weldra aan eene
zee geJijkt. Eene nieuwe dikke lans wordt op de buizen gevezen en eene reusachtige waterstraal besproeit het dak van het Stadhuis. Die straal, die 25 a 30 meters
hoog en 50 a 60 meters ver spoot, was voldoende om op een oogenblik de geheele
Groote Markt te besproeien' .94 's Avonds werd de blijde gebeurtenis gevierd met
een banket waarop de gebruikelijke heildronken werden uitgebracht.
De start van de waterleiding kaderde in het geheel van de grate infrastructuurwerken uit de periode 1870-1890, die het aanschijn van de stad diepgaand zouden
veranderen en daardoor een nieuwe periode in het Antwerpse stadsleven zouden
inluiden. Datzelfde jaar 1881 zou men ook noteren: de afbraak van het Noordkasteel , de inwijding van de Zuiderdokken en deze van de nieuwe havenwerken in het
noorden; de werken aan de Scheldekaaien waren volop aan de gang. 95

92.
93.
94.
95.

DeGemeenteraadkeurdegoedop25.2.1881,Gemeenteblad(1881)deell, 152.
Zie voor de uitwerking: Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater.
Het Handelsblad, 22.6.1881.
H. Castel, Chronijke, 352-360.
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9. Samenvatting en conclusies
De eerste voorstellen voor een waterleiding in Antwerpen waren afkomstig van
prive-personen. Zij zijn het geweest die het stadsbestuur hebben gedwongen om
over een waterleiding na te denken, net zoals in Brussel het geval was geweest.
De projecten anticipeerden op potentiele behoeften die enerzijds lagen ingebed in
de algemeen vastgestelde expansie van de steden verbonden met de demografische en industriele ontwikkelingen, en anderzijds in meer specifieke elementen als
daar waren de evolutie in het scheepvaartverkeer en de sloping van de zestiendeeeuwse vestinggordel. Dit laatste gebeurde slechts na een hevige strijd tussen
progressieve politici en de centrale overheid, wat bekend werd als de 'Antwerpsche Quaestie' . Uit de meetings die hierrond werden georganiseerd ontstond de
Meetingpartij die de stad bestuurde van 1863 tot 1872. De aandacht van dit bestuur
richtte zich vooral op de stadsuitbreiding buiten de ring van de huidige Leien en de
verkaveling van de vrijgekomen vestinggronden.
Mede vanuit deze prioriteitenstelling kan men begrijpen dat zowel het Meetingcollege van burgemeester Van Put als stadsingenieur van Bever nauwelijks initiatieven namen om de stad van een degelijk waterleidingsysteem te voorzien. Pas
nadat elfprojectvoorstellen waren ingediend yond men het nodig om een syntheseverslag op te stell en. De commissie van de Antwerpse gemeenteraad die hiertoe in
1867 opdracht kreeg, speelde de bal door naar een commissie van experten. Geen
van hen had ervaring met waterleidingsystemen. Zij kwamen met een eigen voorstel: een waterwinning gebaseerd op grondwater. De ondememers die zich in 1872
aanmeldden om de waterleiding volgens dit schema te realiseren zouden onmiddellijk reserves uiten ten aanzien van de winningsmogelijkheden. Het stadsbestuur
was daarom gedwongen om ook oppervlaktewater als waterbron toe te laten, met
uitzondering evenwel van de rivieren Schelde en Rupel die verzilt en (toen al) sterk
vervuild waren.
Dat uiteindelijk Engelsen werden aangezocht om de Antwerpse drinkwatervoorziening op te starten hoeft niet te verwonderen. Het ligt in de lijn van wat elders in
Europa gebeurde. Het was het Londense consultants bureau Joseph Quick & Son
dat samen met John Dick in 1873 de concessie voor vijftigjaar kreeg toegewezen.
De vraag of de waterleiding door prive-ondememers dan wei door de stedelijke
overheid geexploiteerd zou moeten worden blijkt overigens niet echt een punt van
discussie te zijn geweest, althans niet op het politieke vlak. De commissie van
experten heeft zich in 1868 duidelijk voor een beroep op prive-kapitaal uitgesproken. Stadsingenieur van Bever daarentegen heeft zich steeds tegen het prive-initiatiefverzet. Volgens hem moest in een openbaar nutsbedrijfhet algemeen belang
centraal staan en niet het winstbejag. De intrede van een liberaal College na de
verkiezingen van 1872 zou het officiele standpunt niet wijzigen. lntegendeel, de
belangen van de Engelse kapitalisten zouden spoedig zozeer worden vereenzelvigd
met die van de Antwerpse liberalen, dat het Engelse waterbedrijfherhaaldelijk het
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mikpunt werd van cynische verkiezingspropaganda. Rond 1910 zou die 'liberale
connectie' zich zelfs tegen het bedrijf keren en tot het ontslag van de directeur
leiden.
De combinatie Quick-Dick slaagde er niet in de nodige middelen te verzamelen om
het project te financieren . Ook dat gebeurde frequent in de watersector. Pas in 1878
yond men een buizenfabricant uit Lotharingen en een machinebouwer uit Londen
bereid kapitaal in te brengen, maar onenigheid tussen de Quicks en Dick leidde toch
tot een liquidatie. Mede onder impuls van het Antwerpse stadsbestuur werd de concessie verkocht aan de machinebouwfirma Easton & Anderson, die het werk voltooide. De exploitatiemaatschappij 'Antwerp Waterworks Company Limited' nam
het geheel over en startte officieel met de waterleiding op 20 juni 1881.
Uit de gegevens blijkt geenszins dat de inrichting van de Antwerpse waterieiding
te danken zou zijn aan de liberale bewindvoerders na 1872, zoals sommigen beweerden . Deze laatsten legden niet meer initiatief aan de dag dan hun voorgangers
van de Meetingpartij . Integendeel, de kiemen voor de uiteindelijke realisatie werden gelegd toen het College Van Put het dossier dat al tien jaar had aangesleept,
een nieuwe wending gaf door in 1871 een wedstrijd-aanbesteding uit te schrijven.
Dat het nog eens tienjaar zou duren eer water uit de kraan liep, was te wijten aan
exteme factoren.
Belangrijk knelpunt voor de Antwerpse watervoorziening was de keuze van de
grondstof. Al snel was uitgemaakt dat grondwater om technische redenen niet in
aanmerking kon komen, maar ook oppervlaktewater was niet in ruime mate voorhanden . De rivier de Nete was door Antwerpse en Engelse ondememers aangewezen als enige mogelijke waterbron. Easton & Anderson wilde geen risico nemen en liet het water keuren vooraleer de concessie over te nemen. De kwaliteit
viel tegen. Een ongebruikelijk filtermateriaal, sponzig ijzer, moest worden ingezet
om tot een redelijke drinkwaterkwaliteit te komen. Amper tienjaar later zou blijken
dat het procede met ijzer tijdens droogteperiodes faalde . Het probleem zou pas in
1955 een definitieve oplossing krijgen wanneer deze waterbron kon worden opgegeven. In de Belgische context bevestigde dit aileen maar dat rivierwater onbetrouwbaar was als bron voor drinkwater en dat waar mogelijk, grondwater moest
worden gewonnen of aangevoerd.
Het ontstaan van de Antwerpse watervoorziening situeert zich door dit alles ten
volle in een periode die voor wat de watersector betreft, nog sterk gedomineerd
werd door de Britse know-how en door het prive-initiatief, gedragen door een
liberalistisch politiek klimaat. De potentiele behoefte aan leidingwater werd vooral
gecreeerd door industriele en ambachtelijke toepassingen. Hygiene was in de vroege
jaren 1860 nog nauwelijks een argument in het debat. Van zodra het bewustzijn
groeide dat waterleiding en riolering efficiente middelen waren om epidemies een
halt toe te roepen, nam de overheidsinmenging toe. In Antwerpen situeert die periode zich na 1880, wanneer de waterleiding al in gebruik was, en bereikte een
climax kort na de eeuwwisseling.

XII

De ontwikkeling van het Nederlandse koppelnet tijdens de Tweede Wereldoorlog
G.P.I. VERBONG, L. VAN EMPELEN EN A.N. HESSELMANS

1. Inleiding
In juni 1940, een maand nadat de Duitsers Nederland waren binnengevallen, bezochten vertegenwoordigers van Rheinisch Westfalisches Elektrizitatswerke
(RWE) de provinciale elektriciteitsbedrijven van Gelderland en Limburg (respectievelijk de PGEM en de PLEM). De RWE-managers benadrukten het belang om
snel een verbinding tot stand te brengen tussen de netten van de Nederlandse
bedrijven en dat van RWE. RWE bood aan om alIe kosten voor de aanleg van de
lijnen te betalen. Zij verwachtten dat de verbinding tussen Nijmegen en Kleef binnen enkele maanden in gebruik zou kunnen worden genomen. i
Ir. G.I.Th . Bakker, de Directeur-Generaal voor de elektriciteitsvoorziening op
het Ministerie van Waterstaat bemiddelde tijdens de onderhandelingen tussen RWE
en de Nederlandse elektriciteitsbedrijven. Hij voorzag RWE van de informatie
waarom ze hadden gevraagd . Hij onderhield eveneens contacten met vertegenwoordigers van H . Fischbock, de Generalkommissar fUr Finanz und WirtschaJt
in Den Haag, die met het toezicht op de Nederlandse economie was belast. 2 Ook

1. Ministerie van Economische Zaken (EZ) , Archief van het Directoraat-Generaal vdor de
Energievoorziening. 1.824.112.66/376, Stukken betreffende koppeling van Nederlandse elektriciteitscentrales met de Duitse, 1940. Correspondentie tussen GJ.Th. Bakker als Directeur-Generaal voor de Electriciteitsvoorziening met D.G.W. Spitzen, de Secretaris-Generaal
op Waterstaat. GJ. Th . Bakker, 'De EJectriciteitsvoorziening van Nederland' , in: De lngenieur, (1946), E.45-E.48.
2 Er waren vier Generalkommissariate: voor Bestuur en lustitie (dr. Friedrich Wimmer),
voor Openbare Orde en Veiligheid (Hans Rauter) , voor Bijzondere AangeJegenheden (Fritz
Schmidt) en v~~r Financien en Economie (dr. Hans Fischbock).
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de elektriciteitsvoorziening viel onder Fischbocks verantwoordelijkheid. 3 Op basis
van de informatie die hij van Bakker kreeg kwam de GeneraLkommissar tot de
conclusie dat de Nederlandse elektriciteitsbedrijven over het algemeen over een
disproportioneel grote reservecapaciteit beschikten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van een integratie van de bestaande netten. Volgens
Fischbock, zou de aanleg van een landelijk koppel net in combinatie met de plannen
om het Nederlandse net aan dat van RWE te koppelen 'eine rationelle Ausnutzung der vorhandenen ProduktionmogLichkeiten schaffen'. Hij betoogde verder dat de Nederlandse bedrijven zelf voor de kosten van de verbindingen op hun
eigen grondgebied moesten opdraaien.4
De Duitse bezetter was duidelijk verrast over de situatie die zij in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening aantroffen. Hoewel er in Nederland een dicht en uitgebreid net van (bovengrondse) lijnen en (ondergrondse) kabels lag, die het land
nagenoeg volledig dekten, bestond de voorziening in werkelijkheid uit een aantal
gei'soIeerde netten: het waren als het ware eilanden, waarvan de grenzen grotendeels samenvielen met de grenzen van de provincies. Het vraagstuk van de onderlinge verbinding van deze netten was in de jaren dertig uitgebreid bediscussieerd,
maar was nog niet opgelost toen de oorlog in mei 1940 uitbrak en Nederland door
het Duitse leger werd bezet. In dit artikel willen we de effecten van de Duitse
bezetting op de ontwikkeling van het elektriciteitsnet beschrijven en analyseren.
We beperken ons hierbij tot de hoogspanningslijnen en dan met name tot de lijnen
die de verschillende regio's in Nederland met elkaar en met het buitenland moesten
verbinden. 5
In de algemene historiografie over de Tweede Wereldoorlog, die nog steeds wordt
gedomineerd door het standaardwerk van L. de Jong, Het Koninkrijk der NederLanden in de Tweede WereLdoorLog, overheerst de aandacht voor de bijzondere
omstandigheden en de gevolgen hiervan, zoals de jodenvervolging en de hongerwinter. Hieruit rijst een beeld van een maatschappij die volledig is ontwricht en van
een diepe ellende, zeker voor bepaalde bevolkingsgroepen. Ook de acties van het
verzet krijgen terecht veel aandacht. Vanuit dit perspectief heeft men lange tijd de
peri ode tussen 1940 en 1945 als een bijzondere peri ode gezien, die tevens een
breukvlak in de moderne Nederlandse geschiedenis vormde: met de wederopbouw
3. Archief Rijksinstituut voor Oorlogdocumentatie (RIOD) in Amsterdam, Inventaris archief 50: Generalkommissar flir Finanz und Wirtschaft. Gruppe Energie. Doos 123. A I
Energievoorziening algemene stukken.
4. H. Fischbock., 'Zukunftaufgaben flir die Niederlandische Wirtschaft', in: Deutsche
Zeitung in den Niederlanden, 30-9-1940, 2. gevonden in: Ministerie van EZ, Archief van
het Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening. 376, Koppeling van Nederlandse
elektriciteitscentrales met de Duitse, Bakker aan Spitzen, 3-7-1940.
5. Het gaat hierbij om de verbindingen van 50 kilo Volt (k V) en hoger. Er bestonden ook 10
kV-verbindingen.
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begon een geheel nieuw tijdperk waarin ook Nederland kennismaakte met de moderne consumptiemaatschappij, met de 'american way of life'.
Door een aantal auteurs is er in de afgelopen jaren op gewezen dat dit beeld wei
begrijpelijk maar ook eenzijdig is. Voor een groot deel van de bevolking en gedurende een groot gedeelte van de bezettingsperiode, zeker tot in 1944, was de situatie vee 1 minder dramatisch of afwijkend van de vooroorlogse omstandigheden dan
algemeen is verondersteld. Met name het werk van G. Trienekes is in dit opzicht
een doorbraak geweest. Zijn onderzoek naar de productie in de landbouw tijdens
de oorlog heeft laten zien dat de officiele statistieken een sterk vertekend beeld
geven. De productie in de landbouw liep in de eerste oorlogsjaren veel minder
sterk terug dan volgens de officiele cijfers. Dit leidde in elk geval tot een bijstelling
van het gangbare beeld van de Tweede Wereldoorlog (en tot heftige reacties) .6
Recenter heeft ook H. Klemann uitgebreid gepubliceerd over de economische
omstandigheden tijdens de oorlog.7
In dit artikel willen we aan de hand van de ontwikkeling van het elektriciteitsnet
een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van deze periode. De aanleiding is
dat uit onderzoek naar de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening op landelijk
niveau duidelijk werd dat de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog van
groot belang zijn geweest voor de organisatie en het functioneren van de elektriciteitsvoorziening na de oorlog. R We zullen aantonen, dat het hoogspanningsnet tijdens de oorlog aanzienlijk is uitgebreid. De stelling die we hier zuHen verdedigen is
dat wat betreft de elektriciteitsvoorziening er dus geen sprake is geweest van een
grote discontinuiteit tussen de bezetting en de naoorlogse peri ode. Ook de reorganisatie van de sector in het kader van de herstructurering van de Nederlandse
industrie tijdens de oorlog is na de oorlog gewoon doorgezet. De aanleg van het
koppelnet, waarmee voor de oorlog een aarzelend begin was gemaakt, is tijdens de
oorlog ondanks de steeds nijpender materiaalvoorziening doorgegaan om vervolgens in het begin van de jaren vijftig te worden voltooid.
Een tweede, minstens zo verrassende uitkomst is dat de Duitse bezetter bij de
aanleg van koppelverbindingen tussen 1940 en 1945 geen rol van betekenis heeft
gespeeld. Voordat we op de omstandigheden ingaan waarmee de elektriciteitsvoorziening tijdens de oorlog werd geconfronteerd, is het noodzakelijk om eerst
kort de voorgeschiedenis te behandelen .

6. G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselbereiding 1940-1945

(Utrecht 1985).
7. H.A.M. Klemann, 'De economische exp10itatie van Nederland door de bezetter', in
H.Flap en W. Arts (eds.) De organisatie van de bezetting (Amsterdam 1997).
8. Zie A.N . Hesselmans en G.P.J . Verbong, 'Energie in Nederland ', in: 1. Schot, H.W.
Lintsen , A. Rip (red), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, Deel II (verschijnt in
1999).
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2. De Nederlandse elektriciteitsvoorziening voor de oorlog
Het eerste openbare elektriciteitsbedrijf in Nederland werd in 1883 in Rotterdam
opgerichtY Vanaf de eeuwwisseling zette een peri ode van sterke expansie in. In
aBe grote steden en in veel kleinere plaatsen werden elektriciteitscentrales opgericht. De aanwezigheid van stadsgasfabrieken speelde hierbij in twee opzichten
een belangrijke rol. Elektrische verlichting was een directe concurrent voor de
winstgevende gemeentelijke gasfabrieken. Op vee I plaatsen werd daarom heftig
gediscussieerd over de vraag of een elektriciteitscentrale weI noodzakelijk was.
Dit resulteerde in sommige gevallen tot een (tijdelijk) uitstel van het besluit. Daarnaast echter fungeerde de gasvoorziening ook als voorbeeld. In de tweede helft
van de negentiende eeuw was de gasvoorziening, die door particuliere ondernemingen was opgezet, geleidelijk overgenomen door de gemeentebesturen. Gas werd
steeds meer gezien als een nutsvoorziening. Daarom rees al in een vroeg stadium
de vraag of de gemeenten ook niet in het algemeen belang de elektriciteitsvoorziening moesten overnemen. Een aantal gemeenten gunden particuliere ondernemers
een concessie. Andere gemeenten besloten inderdaad om de centrales zeJf te gaan
exploiteren. Een derde mogelijkheid was om de stroom van dichtbij gelegen centrales te betrekken. 1O
Rond 1910 zette een ontwikkeling in die achteraf gezien van zeer grote betekenis
voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening is geweest. De afzet van elektriciteit
nam zo snel toe dat de bestaande productiecapaciteit voortdurend moest worden
uitgebreid. De Duitse zogenaamde Uberlandcentrales werden in Nederland gezien als het bewijs dat het ook technisch en economisch haalbaar was om vanuit
een centrale een groot gebied van elektriciteit te voorzien. Grootschalige productie
van elektriciteit vereiste ook een goed distributienet. De investeringen die hiervoor
nodig waren, vereisten echter dat de opgestelde productiecapaciteit zo goed mogeIijk werd benut. Het verhogen van de 'load factor' (Iastfactor) wordt door de
Amerikaanse techniekhistoricus Th.P. Hughes gezien als een van drijvende krachten achter het proces van schaalvergroting dat zich in aBe westerse landen in deze
peri ode voltrok."
De grotere centrales in Nederland, zowel particuliere als gemeentelijke, trachtten om de hierboven geschetste redenen voortdurend hun voorzieningsgebied uit te
breiden. Het verschijnen van nieuwe actoren op het toneeJ, de provincies, zou dit
echter verhinderen. Hoewel vanaf de Franse tijd de macht richting nationale over9. A.N. Hesselmans, 'Elektriciteit', in: H.W. Lintsen e.a., Geschiedenis van de Techniek
in Nederland. De wording van een moderne samenleving (Zutphen 1993), dee1 III, 135161.

10. Deze periode wordt uitgebreid beschreven door A.N. Hesse1mans en G.P.J. Verbong,
'Energie in Nederland'.
11. Th.P. Hughes, Networks of power. Electrification in Western Society 1880-1930 (Baltimore 1983).
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heid was verschoven, bleven de provincies op bepaalde gebieden, zoals op het
gebied van de waterhuishouding een belangrijke rol spelen. Op het gebied van de
energievoorziening speelden de provincies in 1910 echter geen rol, wat gezien het
lokale karakter van de gasvoorziening niet vreemd was.
Rond 1910 dwongen particuliere initiatieven om tot een regionale elektriciteitsvoorziening te komen de provincies om over dit onderwerp een standpunt te bepalen. In eerste instantie voelden de provinciale besturen weinig voor een bemoeienis
met de elektriciteitsvoorziening maar binnen een paar jaar voltrok zich hierin een
omwenteling. De vrees dat grote del en van het platteland van elektriciteit verstoken zouden blijven als de elektriciteitsvoorziening in handen zou blijven van gemeenten of particulieren, vormde het belangrijkste argument om provinciale exploitatie te legitimeren. Elektrificatie was voor de provincies geen doel op zich
maar een middel om de economische groei te bevorderen. Zo laag mogelijke tarieyen en het voorkomen van grote prijsverschillen binnen het eigen grondgebied waren
daarom voor de provinciale besturen ook van wezenlijk belang.
Een provinciale elektriciteitsverordening was het wettelijke instrument om uitbreiding van bestaande centrales te belemmeren - toestemming van de provincie
was vereist om buiten de eigen gemeentegrenzen te leveren - terwijl de oprichting
van nieuwe centrales door particulieren onmogelijk werd gemaakt, wat herhaaldeIijk tot conflicten leidde. Tussen 1914 en 1920 werden in bijna aile provincies provinciale elektriciteitsbedrijven opgericht. De belangrijkste uitzondering was de provincie Zuid-Holland, waar de elektrificatie het verst was voortgeschreden. Een
zestal grote gemeentelijke bedrijven (o.a. in Rotterdam, Leiden en Den Haag)
leverden hier elektriciteit aan stad en regio. Het aandeel van de gemeentelijke
centrales daalde gestaag, maar deze namen eind jaren dertig toch nog de he 1ft van
de productiecapaciteit voor hun rekening.
De rijksoverheid had deze ontwikkelingen in het geheel niet voorzien. In de beginfase had de overheid zich beperkt tot maatregelen op het gebied van de veiligheid, maar de snelle expansie van de elektriciteitsvoorziening leidde in 1911 tot de
instelling van een staatscommissie. Hoewel deze commissie een voorstander was
van meer staatsinvloed op de voorziening, leg de ze zich neer bij de nieuwe rol van
de provincies. Het gevolg hiervan was dat de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Nederland gedurende lange tijd langs provinciale lijnen zou verlopen.12
De provinciale bedrijven begonnen in snel tempo met de aanleg van transport- en
distributienetten. De moeilijke situatie op het gebied van de brandstofvoorziening
aan het einde van de Eerste Wereldoorlog - Nederland was neutraal gebleven betekende een belangrijke stimulans voor de elektriciteitsvoorziening: de elektrici12. Zie voor een overzicht van de relatie tussen overheid en sector: A.N. Hesselmans, H.
Buiter, 1.S. Small en G.P.J. Verbong. Wisselende spanning. Een historische verkenning
naar de relatie tussen Rijksoverheid en elektriciteitssector (Voorburg 1996).
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teitsbedrijven werden bij de bevoorrading bevoordeeld. Rond 1930 was de elektrificatie van Nederland nagenoeg voltooid.13 De Nederlandse elektriciteitsvoorziening bestond op dat moment uit een aantal eilanden: tussen de provinciale netten
bestonden nauwelijks hoogspanningsverbindingen. In het buitenland was het zo
economisch gebruik maken van brandstoffen de belangrijkste drijfveer geweest
om elektriciteit via hoogspanningslijnen over grote afstanden te transporteren. Een
van de belangrijkste projecten in Duitsland was de 220/380 kV noord-zuidverbinding tussen de waterkrachtcentrales in Vorarlberg en de bruinkoo1centrales van
RWE. In april 1930 werden beide systemen voor het eerst parallel geschakeld. 14
Aangezien Nederland noch over waterkracht noch over bruinkool beschikte waren
er bij koppeling geen grote economische voordelen door de inzet van goedkope
energiebronnen te behalen. Toch werd er vanaf 1930 volop gediscussieerd over de
mogelijkheden en de noodzaak om de provinciale netten te koppelen. De directe
aanleiding was de economische crisis. De tijdelijke vermindering in de groei van de
afzet van elektriciteit leidde in combinatie met het gereedkomen van een aantal
nieuwe centrales tot een ongewenste overcapaciteit. 15 Koppeling van centrales
zou tot sterke reductie van de benodigde reservecapaciteit kunnen leiden. Belangrijker vonden voorstanders van koppeling echter nog dat de betrouwbaarheid van
de voorziening door koppeling van centrales sterk zou worden vergroot. Het tegenargument was dat deze voordelen in de Nederlandse situatie niet opwogen tegen
de hoge kosten die de aanleg van koppellijnen met zich meebrachten. In de tweede
helft van de jaren dertig werd ook vanuit militaire kringen aangedrongen op koppeling. Hierdoor zou de kwetsbaarheid van voorziening in een oorlogssituatie worden
verminderd omdat bij uitval van centrales als gevolg van oorlogshandelingen de
levering van elektriciteit door andere centrales kon worden overgenomen. Hoogspanningsmasten en lijnen waren daarentegen ook nogal kwetsbaar, dit in tegenstelling tot kabels.
Ondanks aile externe druk werd er nauwelijks vooruitgang geboekt. Waar de
provinciale exploitatie in de jaren twintig een groot voordeel was gebleken bij het
snel elektrificeren van het land, begon deze institutionele inbedding steeds meer als
een 'reverse salient' te werken. Een cruciale rol speelden de directeuren van de
elektriciteitsbedrijven die ieder aan het hoofd van hun eigen imperium stonden en
weigerden om bevoegdheden af te staan. Naar buiten toe echter slaagde de in
13. Bijna 99 % van de Nederlandse bevolking woonde in gemeenten waar elektriciteit
beschikbaar was. Dit betekent niet op dat moment ook de gehele bevolking op het elektriciteitsnet was aangesloten.
14. G. Boll, Entstehung und Entwicklung des Verbundbetri ebs in der deutschen Elektrizitdtswirtschaft bis zum europdischen Verbund. Ein Riickblick zum 20 jdhrigen Bestehen
der Deutschen Verbundsgesellschaft e. V - DVG Heidelberg (Frankfurt am main 1969),4 1-

50.
IS . Hoewel het in die periode gebruikeJijk was om ongeveer 30-40% extra vermogen te
hebben (reservefactor 1,5), was de reservefactor begin jaren dertig gestegen tot 2.5!
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1913 opgerichte informele maar zeer invloedrijke Vereeniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland (V DEN) er in om externe bemoeienis met de
sector te minimaliseren. Daarbij speelden ook de eigendomsverhoudingen in de
sector een belangrijke rol. De aandelen van de provinciale elektriciteitsbedrijven
waren in overgrote meerderheid in handen van provincies; daarnaast beschikten
ook een aantal gemeenten over aandelen. Rechtstreeks ingrijpen van de rijksoverheid werd al snel gezien als een aantasting van de autonomie van de lagere overheden, iets wat binnen de Nederlandse politieke verhoudingen zeer gevoelig lag. '6
In 1939 werd een doorbraak bereikt. In dat jaar kreeg de sociaal-democratische arbeiderspartij (SDAP) voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis
regeringsverantwoordelijkheid. Op Waterstaat, het departement waar de elektriciteitsvoorziening onder viel, werd de socialist J.W. Albarda minister. Albarda was
een fervent voorstander van de aanleg van koppelnetten. '7 Volgens de minister zou
een landelijke koppeling van centrales nooit op vrijwillige basis plaatsvinden en was
ingrijpen van de overheid noodzakelijk. Albarda benoemde de directeur van het
Haagse Gemeentelijk Electrisch Bedrijf GJ.Th. Bakker tot Directeur-Generaal
van de Electriciteitsvoorziening, een nieuwe functie die speciaal werd ingesteld om
tegenwicht te bieden aan de deskundigen uit de sector. Deze Bakker was ook de
drijvende kracht achter de koppeling van elektriciteitscentrales in Zuid-Holland.
De wens van de gemeente Dordrecht om een nieuwe centrale te bouwen was de
directe aanleiding geweest om het koppelingsvraagstuk in Zuid-Holland op de agenda
te plaatsen. Begin april 1940 leken aile hindernissen v~~r de oprichting van een
provinciaal bedrijf uit de weg geruimd , maar bij de bespreking van de plannen bleek
dat een aantal gemeenten het eigendom van de centrales niet wilde opgeven: 'Wij
moeten niets hebben van afstand der bedrijven en inmenging van G .S .' IX In alleriji
werd door het Centraal Bureau van de VDEN een nieuw voorstel ontwikkeld
waarin met behoud van de aan collectieve opwekking verbonden voordelen de
gemeenten het eigendom over de productiemiddelen zouden behouden. In oktober
gingen de betrokken partijen akkoord en stond niets meer de oprichting van het
N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH), het provinciale samenwerkingsverband van de zes gemeentelijke centrales in Zuid-Holland, in de weg. 19

16. Ook nu nog, eind jaren negentig, grijpt de overheid niet rechtstreeks in bij het fusieproces van de vier overgebleven productiebedrijven EZH, UNA, EPZ en EPON.
17. A.N. Hesselmans, 'De ware ingenieur'. Clarence Feldmann, Delfts hoogleraar en
grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening , (Delft 1995), 225-243 . Albarda
pleitte in Zuid-Holland al in 1916 voor de aanleg van een koppel net.
18. ArchiefNV ElektriciteitsbedrijfZuid-Holland (EZH) Voorburg, Notulen van de 4e en 5e
vergadering van de commissie Karnebeek, 18 april 1940 en 8 augustus 1940. Het citaat is
van de directeur van het GEB Rotterdam, MJ. Romer, tijdens de 4e vergadering.
19. Na goedkeuring door aile betrokken gemeenten en de provincie volgde de officiele
oprichting op 20 juni 1941.
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Ook het vraagstuk van de koppeling op landelijk niveau had inmiddels een nieuwe impuls gekregen. Vanwege de dreigende politieke situatie in Europa en het
uitbreken van de oorlog in 1939 begonnen militaire overwegingen steeds meer
gewicht te krijgen . Het idee was om de elektriciteitsvoorziening binnen de Vesting
Holland te verzekeren door ze te koppelen aan de bedrijven in het zuiden. 20 Albarda nam in oktober 1939 contact op met zijn collega van defensie : 'Een zeer spoedige uitvoering van dien maatregel werd nl. naar algemeen oordeel noodzakeJijk
geacht, met het oog op verschillende zeer gewichtige belangen bij een economische en veilige stroomlevering.'21 De uitvoering van het project moest volgens
Albarda bij het Rijk berusten, terwijl de kosten geJijkeJijk verdeeld werden over
enerzijds Waterstaat en Defensie en anderzijds de betrokken provincies en gemeenten. Waterstaat maakte een onderscheid tussen verbindingen die economisch
haalbaar waren (binnen Zuid-Holland) en die waar geld bij moest (de Jijn tussen
Noord- en Zuid-Holland en die tussen Zuid-Holland en Brabant). De militairen
hadden vooral belang bij de 150 kV -Jijn Amsterdam-Velsen-Haarlem-Leiden-Den
Haag-Rotterdam-Dordrecht-Geertruidenberg, met 25 kV -aftakkingen naar Delft
en Gouda. Defensie zou de extra kosten, die werden veroorzaakt door de oorlogsomstandigheden en haar specifieke eisen, voor haar rekening moeten nemen . Het
grootste deel van het restant zou van de elektriciteitsbedrijven moeten komen . De
medewerking van de elektriciteitsbedrijven aan een koppelingsproces onder lei ding
van Waterstaat werd verondersteld. 'Daar de zelfstandigheid der electriciteitsbedrijven hier practisch niet wordt aangetast en hun aileen de mogelijkheid van een
economische productie wordt gegeven . ' 22 Na toezeggingen van de provincie ZuidHolland en steun van de opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht hakte de
regering in april 1940 de knoop door. Begin mei werden de voorbereidingen voor
het Zuid-Hollandse project opgestart, hoewel de partijen in Zuid-Holland onderling
zoals aangegeven nog geen overeenstemming hadden bereikt. 23 Drie dagen later
leken de werkzaamheden wreed verstoord te worden door de inval van de Duitsers.
20. G.1.Th.Bakker, 'De Electriciteitsvoorziening van Nederland', De Ingenieur, (1946), E.45E.48 en Aigemeen Rijksarchief (ARA) , Archief van de afdeling Electriciteitsvoorziening
van het departement van Waterstaat, 1940-1946. (Nummer toegang 2.16.75), inv.nr. 52.
Verbindingscommissie inzake de bouw van het Zuid-Hollandse koppelnet 1940. Notulen
eerste vergadering, 7-5-1940.
21. Ministerie van Economische Zaken (EZ), Archief van het Directoraat-Generaal voor de
Energievoorziening (1936-) 1946-1965 (1966). 1.824.112.66/375. Stukken betreffende tot standkorning van de koppeling van de elektriciteitscentrales, 1936-1953. Albarda aan de minister
van Defensie, 17-10-1939. Defensie reageerde op 4-11-1939 positief op de voorstellen.
22. Archief van het Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening. 1.824.112.66/375 .
Tot standkoming van de koppeling van de elektriciteitscentrales, 16-11-1939: 'Nota bet reffende de Electriciteitsvoorziening van Nederland, deze vooral gezien in het licht van de
huidige ornstandigheden ', 6-7 .
23. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland richtten om dit mogelijk te rnaken in september
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3. De omstandigheden tijdens de oorlog
De situatie die de Duitsers aantroffen na de capitulatie in mei 1940, was dus dat er
weI plannen waren om een koppelnet tot stand te brengen maar hiervan was nog
vrijwel niets gerealiseerd. De belangrijkste uitzondering was een 150 kV verbinding tussen Den Haag en Rotterdam, die in 1938 in gebruik was genomen. Daarnaast was er een 60 kV-hoogspanningsverbinding tussen Groningen en Friesland.
Een betrouwbare en efficiente elektriciteitsvoorziening was van groot belang voor
de Nederlandse bevolking en industrie en daarmee ook voor de Duitse bezetters.
De sector behoorde ongetwijfeld tot de Kriegswichtige Betriebe. Gezien de uitlatingen van Fischbock over de zeer inefficiente benutting van de productiecapaciteit
was daarom te verwachten dat de Duitsers de Nederlandse plannen voor een
koppelnet zouden ondersteunen. De uitvoering van de plannen werd echter overgelaten aan de Nederlandse autoriteiten en elektriciteitsbedrijven. De hoofdrolspelers in de pogingen om een koppel net tot stand te brengen uit de vooroorlogse
periode bleven vrijwel allemaal tijdens de oorlog (en daarna) op hun plaats. Dit
geldt op de eerste plaats voor Directeur-Generaal Bakker, die bovendien in 1941
de eerste directeur werd van het EZH. Maar het geldt ook voor Bakkers grote
'tegenspeler' I.e. van Staveren, directeur van het Centraal Bureau van de VDEN,
dat in Arnhem was gevestigd. Van Staveren had in de jaren dertig regelmatig
tegengas gegeven tegen een snelle realisering van het koppelnet. Economisch gezien was een koppel net volgens de VDEN (nog) niet verantwoord en bovendien
kon dit het beste aan de sector zelf worden overgelaten. 24
Bakker en Van Staveren waren niet de enigen. De overgrote meerderheid van
ambtenaren in (semi-)overheidsdienst bleef na mei 1940 op zijn plaats. Voor de
ambtenaren waren het Landoorlogsreglement van 1907 en de aanvullende Aanwijzingen uit 1937 van toepassing. 25 De Aanwijzingen gaven onder het 'Richtsnoer
voor de door ambtenaren te volgen gedragslijn' als doorslaggevend argument om
1940 de Stichting koppeling Elektriciteitsbedrijven Zuid-Holland op. Bakker, 'De Electriciteitsvoorziening van Nederland'. ARA , Archief van de afdeling Electriciteitsvoorziening
van het departement van Water staat, 1940-1946. (Nummer toegang 2.16.75), inv.nr. 52,
Verbindingscommissie inzake de bouw van het Zuid-Hollandse koppelnet 1940, Notulen
eerste vergadering, 7-5-1940.
24. Bakker en Van Staveren zaten samen in de Zuid-Hollandse commissie die de koppeling
voorbereidde. Van Staveren was secretaris en adviserend lid. In 1939 hadden Bakker en
Van Staveren ook samen een rapport geschreven over de benodigde reserve factor: 'La
rapport entre la puissance installee et la charge maxima admissible d'une centrale et d'un
groupe de centrales interconnectees' , in: Compte Rendu de fa Conference Internationafe
des Grandes Reseaux Efectriques, 1939, rapport no.331. Zie o.a. J.C. van Staveren, 'De
samenstelling der Nederlandse electriciteits-productiebedrijven', Efectrotechniek, (1950),
349-360,353.
25. Hoogstwaarschijnlijk waren aileen de hogere ambtenaren hiervan op de hoogte.
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in functie te blijven: 'het nadeel dat zij daardoor mede het belang van de bezetter
dienen, is in het algemeen geringer dan het grootere nadeel dat voor de bevolking
zou voortvloeien uit het niet meer functioneren van het bestuursapparaat' .2fi Indien
dit niet meer het geval zou zijn , dan diende de ambtenaar op te stappen. Ook
burgers waren aan bepaalde richtlijnen gebonden. Ondergronds verzet en sabotage waren verboden, zoals een aantal secretarissen-generaal, onder wie H.M. Hirschfeld van Handel en Nijverheid, in een oproep lieten wetenP Geleidelijk begon de
houding van de Nederlandse bevolking en ook van de ambtenaren te veranderen
en nam het verzet toe. Dit was zeker het geval nadat de Duitsers in 1943 de
Totaler Krieg hadden uitgeroepen en na de stakingen in april en mei van dat jaar
tegen de aankondiging dat de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw
in krijgsgevangenschap genomen zouden worden. Verschillende ambtenaren pleegden obstructie, vertrokken of werden gedwongen te vertrekken. De regering in Londen vaardigde in mei van dat jaar een Commentaar op de Aanwijzingen uit, waarin
elke directe medewerking aan de Duitse oorlogsinspanning werd verboden. 2R
De meeste betrokkenen in de elektriciteitsvoorziening konden hun aanblijven
verantwoorden door te wijzen op het algemene belang van de voorziening. Opstappen betekende bovendien dat de weg vrij werd gemaakt voor aanhangers van de
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), waarin de aanhangers van het fascistische gedachtengoed in Nederland zich georganiseerd hadden. Een voorbeeld hiervan in de elektriciteitsvoorziening is de benoeming van NSB-ers in Utrecht in de
directie en de raad van commissarissen van het Provinciaal en Gemeentelijk
Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf (Pegus).29 Tot dat moment woonden twee
NSB'ers de ledenvergaderingen van de VDEN bij.30 Naar aanleiding hiervan besloot de VDEN in november 1943 geen ledenvergaderingen meer te houden. Het
werd steeds moeilijker om 'ongewenste elementen' te weren: 'Het was helaas
reeds niet doenlijk gebleken ons blazoen in dit opzicht geheel onbevlekt te houden' ,
aldus C. Noome, de voorzitter van de VDEN, tijdens de eerste vergadering na de
oorlog. 31
26. H.M. van Randwijk, "Fout' en 'Coed", in: J.J. van Bolhuis, Onderdrukking en verzet.
Nederland in oorlogstijd (Arnhem 1949), deell, 383 en 387-394.
27. Zie voor een overzicht van Hirschfeld's carriere en rol tijdens de oorlog T. Schouten,
Duistere Zaken. Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd (Zutphen 1995),79-100.
28. Van Randwijk, 383-384.
29. PECUS 1922-1947. NV Provinciaal en gemeentelijk Utrechtsch stroomleveringsbedrijf(Utrecht 1947), 19-20.
30. Op basis van de ledenlijsten van de VDEN uit de periode 1939-1946 valt op te maken dat
van deze twee NSB-ers er een al voor de oorlog lid was van de VDEN, terwijl de andere door
opvolging in de VDEN terecht kwam.
31. KabinetsarchiefVDEN, KEMA Arnhem, Notu1en van de 92e Aigemene Ledenvergadering van de VDEN , 10 augustus 1945.
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Een ander aspect waar de elektriciteitsvoorziening mee werd geconfronteerd was
de noodzakelijk geachte rantsoenering van het energiegebruik. Direct na de capitulatie van Nederland in mei 1940 werd een rantsoenering van hetelektriciteits- en
van het gasgebruik ingevoerd. De belangrijkste beperkende factor was de moeilijke steenkolenvoorziening. Verslagen van de discussies over dit onderwerp binnen
de VDEN laten zien dat men eigenlijk niet tot werkelijke beperking van het gebruik
wilde overgaan. Beperking van het huishoudelijk energiegebruik zette, zo yond
men, weinig zoden aan de dijk. Het werkte zelfs averechts omdat de warmwaterbereiding met nachtstroom gunstig was voor het thermisch rendement van de centrales en de spreiding van de belasting. Bovendien was men beducht voor acties
van de gasindustrie om 'blijvende schade aan de ontwikkeling van het electrisch
koken toe te brengen'. Rantsoenering in de industrie, waar in principe vee I grotere
voordelen behaald konden worden, was voor de sector al helemaal niet bespreekbaar. 32
Over de besparingsmogelijkheden door het gebruik van een slechtere kwaliteit
kolen en over de grootschalige toepassing van kookplaatsjes, die door de producent
van elektrische apparaten Inventum, gevestigd in De Bilt nabij Bilthoven, waren
geintroduceerd, liepen de meningen binnen de VDEN uiteen. Aile propagandaactiviteiten voor de zogenaamde 'electro-huishoudkunde' werden voorlopig gewoon voortgezet. Elektrisch koken kreeg bovendien een stimulans door het schaars
worden van petroleum. Tegenover een verzoek van het Departement van Waterstaat in november 1940 om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om in
het huishouden petroleum te vervangen door elektriciteit, stond men dan ook zeer
welwillend, onder de voorwaarde dat de kolenvoorraden dat toelieten. 33 Ook in de
landbouw en industrie vonden elektromotoren een groter toepassingsgebied. Een
voorbeeld hiervan zijn de toepassing van elektrische dorsmachines in de landbouw.
Op het platteland speelde daarnaast ook dat de boeren door de stijgende prijzen
voor hun producten over meer geld beschikten en tegen elke prijs op het elektriciteitsnet aangesloten wilden worden. 34
In de eerste maanden van 1941 ging de VDEN een stap verder en verzocht de
autoriteiten om de bestaande rantsoeneringsmaatregelen af te schaffen. Uit een
enquete onder de leden was een zeer wisselend beeld naar voren gekomen. Een
directeur van een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf gaf aan dat zijn bedrijf aan zijn
klan ten eerst had laten weten hoe groot hun rantsoen was en vervolgens dat ze
absoluut niet meer mochten gebruiken. Daarop kwam ongeveer duizend reacties
32. Archief VDEN, Notulen van de Aigemene Ledenvergadering van de VDEN, juni 1940,
15-22.
33. Archief VDEN, Notulen ledenvergadering, december 1940,44-45.
34. Het gedenkboek van de POEM beschrijft bijvoorbeeld uitvoerig de inzet van elektromotoren voor de aandrijving van dorsmachine, Geschiedenis van de provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940-1955 (Nijmegen 1955),5-8.

288

NEHA-JAARBOEK 1998

met verzoeken om verhoging van het toegewezen quotum. Dit aantal was gering in
vergelijking met Amsterdam waar een soortgelijke actie 65.000 reacties opleverde. De problemen om dit allemaal administratief te verwerken waren dermate
groot dat het GEB van Amsterdam weigerde om overtreders een boete op te leggen 'aangezien het uitzoeken der overtredingen als een ondoenlijk werk moet worden beschouwd'. Andere leden van de VDEN veroordeelden deze hoofdstedelijke
handelswijze als zijnde in strijd met de gangbare regels. Ook in andere plaatsen
leverden pogingen om forse overtreders te beboeten een uitgebreide correspondentie Op.35 Hoewel niet bekend is of en zo ja in welke mate er ook daadwerkelijk
boetes zijn uitgedeeld, is dit hoogstwaarschijnlijk zeer beperkt gebleven.
Een beperking van de vraag was in de perceptie van de betrokkenen ook niet in
het belang van de sector. Wei was men beducht voor de mogelijkheid dat een
afschaffing van de rantsoenering tot een 'vlucht in de elektriciteit' zou leiden. Een
andere directeur wees er op dat de gasfabrieken in dit opzicht een dure les hadden
geleerd door iedereen maar aan te sluiten zonder goed op de rentabiliteit van de
verbinding te letten. Mocht er weer petroleum beschikbaar komen, dan was de
klant weer weg en zaten de bedrijven met de kosten. Ook hierover waren de
meningen verdeeld. Op de lange termijn zouden ook dergelijke verbindingen namelijk aantrekkelijk kunnen zijn. De uitkomst was dat de VDEN haar leden adviseerde nieuwe klanten kritisch te bekijken op hun motieven om op elektriciteit over te
schakelen. Ook de draagkracht en het betalingsgedrag van de klant werd mee in
beschouwing genomen, een politiek die ook na de oorlog nog een tijd werd voortgezet. 3fi
De rantsoenering van elektriciteit bleef samen met de politiek van uniforme prijsstellingen en toegestane prijsverhogingen een belangrijk onderwerp waarover de
sector met de Duitse en Nederlandse autoriteiten overlegde. Bij het vaststellen van
de prijzen ging het met name om het voorkomen van het optreden van grote verschiUen in de tarieven en verder werd onderhandeld over de toegestane prijsverhogingen. Toen in de loop van de oorlog de omstandigheden geleidelijk verslechterden, kwam het accent steeds meer te liggen op het zo goed mogelijk kunnen blijven
leveren. Aan uitbreiding werd vanaf aanvang 1943 in toenemende vooral gedacht
in term en van de naoorlogse situatie. Ook na de bevrijding bleef elektriciteit overigens gedurende een aantal jaren gerantsoeneerd. Weer was de kolenvoorziening
de bepalende factor.
Statistische gegevens over de ontwikkeling van de sector bevestigen het beeld
wat uit de discussies naar voren komt. In tabel 1 staat een overzicht van de ontwikkeling van het productievermogen en van de productie van elektriciteit in de periode 1939-1946. OpvaUend in deze statistiek is dat het productievermogen zowel in
de openbare bedrijven als in de industrie tot 1944 licht stijgt, terwijl de productie
35. ArchiefVDEN, Notulen ledenvergadering, april 1941 , 34-37.
36. Archief VDEN, Notulen ledenvergadering, april 1941, 34-37.
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Tabel 1. Productie en vermogen in de eiektriciteitsvoorziening in Nederland, 1939-

1946
Jaar
openbaar
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

2.687
2.534
2.515
2.571
2.528
2.141
1.085
2.518

productie in Gwh
industrie
totaa1
1.377
1.243
1.137
1.036
1.037
821
758
1.116

4.064
3.777
3.652
3.ffJ7
3.565
2.962
1.816
3.634

opgeste1d vermogen in MW
openbaar industrie
totaa1
1.324
1.336
1.378
1.412
1.449
1.309
1.415
1.599

529
532
535
528
541
495
520
543

1.853
1.868
1.913
1.940
1.990
1.804
1.935
2.142

Bron: CBS, 'Electriciteitsfabrieken 1941-1945', in: Maandschrift CB.S. (1947), 251 -254 en
CBS, Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland 1949-1953 (cijfers capaciteit 1946).

van elektriciteit in de openbare bedrijven ongeveer stabiel blijft en die in de industrie geleidelijk daalt. Hoe betrouwbaar deze gegevens zijn, is moeilijk te beoordelen . Zeer waarschijnlijk zijn de gegevens over het opgestelde vermogen correct,
aangezien algemeen bekend was hoeveel productiecapaciteit stond opgesteld. Gezien
de omvang van de machines was dit ook moeilijk verborgen te houden. Tot 1943
verdween er bovendien geen capaciteit en werden aileen al in aanbouw zijnde
eenheden voltooid. Er zijn verder geen aanwijzingen dat de productiecijfers gemanipuleerd lOuden zijn.
Het effect van rantsoenering van elektriciteit die in het begin van de bezetting
werd ingevoerd, werd dus nagenoeg gecompenseerd door een versneld elektrificatieproces tijdens de eerste oorlogsjaren in huishoudens en landbouw. De omslag
in de productie en het gebruik van elektriciteit vond pas plaats in de tweede helft
van 1944 toen de oorlog ook op Nederlands grondgebied werd uitgevochten. Vanaf
dat moment liep de productie van elektriciteit snel sterk terug. Hoewel er in vergelijking met de jaarlijkse groeipercentages die de sector voor de oorlog gewend was,
sprake was van stagnatie, tonen deze cijfers aan dat er ook zeker geen sprake was
van een sterke achteruitgang. Het opgestelde vermogen lag in 1946 zelfs boven
het vooroorlogse niveau. Ook het hoogspanningsnet dat men noodzakelijk achtte
voor de betrouwbaarheid van de steeds grootschaligere voorziening, werd lOals
we zuBen zien, in deze periode aanzienlijk uitgebreid.
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4. Organisatie en materiaalvoorziening
Hoewel de Duitsers zich niet rechtstreeks met de aanleg van het koppelnet bemoeiden, waren de omstandigheden tijdens de oorlog vanzelfsprekend van invloed
op de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Deze invloed was op een
aantal gebieden merkbaar: de Duitse pogingen om meer greep te krijgen op de
voorziening en hier nauw mee samenhangend, de toewijzing van schaarse materialen.
Voor het toezicht op de industrie en met name voor de toewijzing van grondstoffen en materialen waren al voor het uitbreken van de oorlog in 1939 verschillende
'Rijksbureaux' opgericht. Na mei 1940 kregen deze Rijksbureaus veel meer bevoegdheden en taken, terwijl de invloed van de bedrijfsorganisaties en het Departement van Economische Zaken verminderde. Generalkommissar Fischbock zag
namelijk al snel in dat met de Rijksbureaus een effectievere samenwerking mogelijk was dan met de bureaucratische departementen. Ieder Rijksbureau kreeg daarom
een Duitse adviseur, een Referent, toegewezen. Na 1942 zou de macht van deze
Referent aanzienlijk toenemen.
Voor iedere industriele sector was een bepaald Rijksbureau verantwoordelijk.
De bedrijven in de elektriciteitssector werden verzocht om zich in te schrijven bij
het Bureau voor de Elektrotechnische Industrie, een sectie van het Rijksbureau
voor Verwerkende Industrie. De elektriciteitsbedrijven en de VDEN twijfelden of
de belangen van de open bare nutsbedrijven wei goed door dit Bureau behartigd
konden worden.37 Pogingen om samen met de gas- en waterleidingbedrijven een
eigen centrale bedrijfsorganisatie te krijgen mislukten. Inmiddels was in het najaar
van 1940 de commissie Wolters om van start gegaan. 3R Deze 'Centrale Organisatiecommissie' met vergaande bevoegdheden had tot taak een organisatiestructuur
voor de industrie te ontwerpen naar Duits modeJ.39 In gesprekken met deze commissie wezen de vertegenwoordigers van de elektriciteitsbedrijven er op dat in
Duitsland deze bedrijven ook in een afzonderlijke Wirtschaftsgruppe Elektrizitiitversorgung waren ondergebracht. 40 De commissie Woltersom besloot uiteindelijk
om de nutsbedrijven toch bij de Centrale Bedrijfsorganisatie voor de Industrie onder te brengen, maar wei in een afzonderlijke Bedrijfsorganisatie voor de Bedrijyen van Openbaar Nut (BON). De drie verschillende sectoren - gas, water en
elektriciteit - vormden verder binnen de BON ieder een eigen Vakgroep. Met deze
constructie kon de VDEN akkoord gaan, omdat men verwachtte dat gezien de
37. ArchiefVDEN, Notulen ledenvergadering, oktober 1940, 11-12.
38. Genoemd naar de voorzitter, bankier H.L. Woltersom, Schouten, Duistere Zaken, 101104.

39. In deze structuur waren er zes bedrijfsorganisatie waaronder een voor de industrie.

Elke bedrijfsorganisatie kende weer bedrijfsgroepen, vakgroepen en ondervakgroepen.
40. Archief VDEN, Notulen ledenveradering, december. 1940, 20-25.
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heterogeniteit en het grote aantal van de aangesloten hoofdgroepen 'van een ingrijpende bemoeienis dezer centrale bedrijfsorganisatie wei nauwelijks ooit sprake zal
zijn' .41 In deze nieuwe organisatiestructuur moesten ook de bestaande organisaties
worden ondergebracht. Ais gevolg hiervan werden de doelstellingen van de VDEN
enigszins aangepast. Een deel van de werkzaamheden van de VDEN werd naar
de Vakgroep Elektriciteit verschoven. Dit hield in dat met name het overleg over
economische vraagstukken onder de verantwoordelijkheid van de Vakgroep vie\.
Technische vraagstukken op het gebied van de koppeling maar ook van de individuele bedrijven bleven bij de VDEN.42 Veel verschil maakte dit overigens niet uit.
Het bestuur van de belangrijkste sectie, waarin de grote bedrijven waren verenigd,
werd door dezelfde mensen gevormd als het bestuur van de VDEN, terwijl Van
Staveren secretaris van de Vakgroep werd. Deze op corporatistische ideeen geschoeide structuur werd na de oorlog in grote lijnen gecontinueerd. 43
Overigens speelde de BON slechts een ondergeschikte rol bij de toewijzing van
grondstoffen. De toewijzing van ijzer en staal vormde hierop een uitzondering,
mede door de acties van Directeur-Generaal Bakker om aan het benodigde materiaal te komen. De procedures waren in het algemeen zeer bureaucratisch. De
aanschaf van materiaal (van hout en cement tot kabels en schakelaars) moest via
het daarvoor verantwoordelijke Rijksbureau lopen. Dit gold ook voor ijzer en staal.
Voor de toewijzing hiervan moest per kwartaal aan de BON worden verstrekt van
de behoefte. De BON regelde vervolgens zo goed mogelijk de toewijzing uit de
hoeveelheid materiaal die door het Rijksbureau voor IJzer en Staal ter beschikking
werden gesteld. Verder moesten er uitgebreide voorraadstatistieken worden bijgehouden. 44 Desondanks liep de voor de sector beschikbare hoeveelheid ijzer steeds
verder terug. Met name vanaf 1943 begon dit dramatische vormen aan te nemen. 45 Toewijzingen konden in het laatste oorIogsjaar aileen nog maar via de Bevollmachtigte fUr die Bauwirtschaft worden verkregen.
41. In 1942 werd binnen de Vakgroep nog een verdere onderverdeling gemaakt tussen de
sectie grote bedrijven en de sectie middelgrote en kleine bedrijven. Notulen VDEN april
1941, p.29-31, citaat p. 30.
42. ArchiefVDEN, Notulen VDEN-bestuur, december 1942.
43. In 1952 lOU de Vakgroep vervangen worden door de Vereniging van Exploitanten van
Elektriciteitsbedrijven (VEEN), die de rol van vertegenwoordiger van de sector van de
VDEN ging overnemen. Profdr.ir. J.e. van Staveren 25 jaar hoogleraar 1930-1955. Liber
Amicorum (Den haag 1955), 27 en 53. Dit betekende overigens niet dat de rol van VDEN
was uitgespeeld. De VDEN trad als informele organisatie niet meer officieel naar buiten.
Deze taak werd behalve door VEEN door de officiele instituties als Sep, KEMA en later de
NV. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) overgenomen.
44. Geschiedenis PGEM, 3-4.
45. Volgens de officiele cijfers was de beschikbare hoeveelheid ijzer in 1942 teruggelopen
tot circa een derde van het voorloorlogs gebruik ; dit daalde tot rond de 10% in het voorjaar
van 1944. H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit de bezettingstijd (Amsterdam 1960), 128.
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Voor de non-ferro materialen moesten maandelijks de veranderingen in de voorraden worden doorgegeven aan het Rijksbureau voor Non-Ferro-Materialen. Met
name het voor de sector belangrijke koper was een dermate schaars materiaal dat
al in een vroeg stadium van de bezetting slechts bij uitzondering toestemming voor
gebruik werd verleend. In oktober 1942 begonnen de Duitsers zelfs met het inzamelen van koper voor Duits gebruik, de zogenaamde Kupferaktion. 46 Koper in
bovengrondse netten moest worden vervangen door ijzer. Begonnen werd met de
huisaansluitingen maar toen dit volgens de Duitsers niet voldoende opleverde, dienden vanaf augustus 1943 ook dikkere leidingen te worden vervangen. Aangezien
een zeer groot dee I van het 10 kV distributienet in Nederland als ondergrondse
kabelnet was uitgevoerd, vielen de gevolgen van deze actie over het algemeen
mee. 47
In het algemeen berustte de toewijzing van de totale hoeveelheid beschikbare
grondstoffen bij de Duitsers, maar de manier waarop dit werd verdeeld, werd aan
Nederlandse instanties overgelaten. De toestemming voor de uitvoering van projecten - een noodzakelijke voorwaarde om materiaal te verkrijgen - berustte tot 1
juli 1942 bij het bureau Wederopbouw. Vanaf dat tijdstip werd begonnen met de
bouw van bunkers en was het verlenen van toestemming niet meer voldoende,
maar moest ook een uitzonderingsvergunning bij de BauwirtschaJt worden verkregen.
Zeker in de beginjaren beperkten de Duitsers zich tot het houden van toezicht op
de verschillende sectoren. Voor de elektriciteitsvoorziening was vanaf het begin
van de oorlog Kriegsverwaltunsrat, later Regierungsbaurat een zekere majoor
Clostermann bij de Riistungsinspektion hiervoor aangesteld. 48 In de eerste oorlogsjaren hield hij zich vooral met de kolenvoorziening van de centrales bezig.
Met deze majoor had de elektriciteitssector het naar het schijnt bijzonder goed
getroffen. In aile stukken die de betrokkenen over de oorlogsperiode hebben geschreven wordt gesproken over de redelijke en coulante houding die deze Clostermann aannam ten aanzien van de behoeften en wensen van de elektriciteitsbedrijyen. Van Staveren noemde Clostermann, die voor de oorlog zelf directeur van een
elektriciteitsbedrijf was, een 'verstandig en bezadigd man ... , die wist welk een
groot belang aan de elektriciteitsvoorziening van een land moet worden toegekend' .49 Concreet bleek dit bij de toewijzing van materiaal bij het vorderen van
materieel en zeker ook bij het verstrekken van Ausweise om te voorkomen dat
personeel naar Duitsland werd weggevoerd om daar te werk te worden gesteld.
Bakker overlegde ook voortdurend met Clostermann om de materiaaltoevoer in zo
46. Strikt genomen was het meewerken aan de Kupferaktion wei collaboratie, aangezien
het hier om een directe bijdrage aan de Duitse oorlogsinspanning betrof.
47. Geschiedenis PGEM, 9-10 en Gemeentearchief Den Haag, Archief gemeentebedrijven,
de Directeur van het GEB Den Haag aan Burgemeester en Wethouders, 16 oktober 1945.
48. Van Clostermann zijn geen verder bijzonderheden (voorletters) bekend.
49. Sep, Elektriciteit voor Nederland. Een terugblik (Arnhem 1977), 35-36.

VERBONG EN ANDEREN ONTWIKKELING VAN HET KOPPELNET

293

goed mogelijke banen te leiden. Hij vroeg hem herhaaldelijk om een zogenaamde
Dringlichkeitsbescheinigung, als bepaalde projecten of toewijzingen teveel vertragingen opliepen. 50 Volgens Van Staveren werd Clostermann in de laatste oorlogsmaanden op non-actief gesteld en kort daarna gevangen genomen door de
geallieerden. Door bemiddeling van de VDEN werd hij echter spoedig vrijgelaten
en kon hij zijn vooroorlogse werk weer opnemenY

5. De voortgang van de koppeling tijdens de oorlog
Wat kwam er nu tijdens de bezetting terecht van de plannen om de belangrijkste
centrales in Nederland te koppelen? Over de vorm van het net bestond voor de
oorlog al overeenstemming tussen de belangrijkste partijen. Er zou uiteindelijk een
koppelnet dienen te komen dat uit twee gesloten ringen bestond die onderling verbonden waren. Voor het minder gei·ndustrialiseerde noorden achtte men in kringen
van de VDEN een 110 kV ring voldoende, terwijl men in het westen en zuiden een
zwaardere 150 kV ring wilde aanleggen. Hiermee zouden de industriele centra
met de elektriciteitscentrales van de Staatsmijnen in Limburg verbonden worden.
De Iijn Velsen-Amsterdam-Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht-Oeertruidenberg-Staatsmijnen vormde hiervan de kern.
Bakker, die directeur van het Haagse energiebedrijf was, had deze centrale verbindingslijn al in gedachten toen hij zich inzette voor de 150 kV - kabelverbinding
tussen Den Haag en Rotterdam. De toepassing van ondergrondse kabels van een
dergelijk hoge spanning maakte deze lijn ook in technisch opzicht bijzonder, maar
het experiment slaagde. De voorbereidingen voor de verbinding Rotterdam-Dordrecht waren bij het uitbreken van de oorlog in een ver gevorderd stadium. De
grondstoffen waren al in bestelling. Bakker deed zijn uiterste best om zowel de
financiering als het benodigde materiaallos te krijgen en hij slaagde daar ook in.
Het voor de kabels benodigde lood was al in Nederland aanwezig bij de ArtillerieInrichtingen aan de Hembrug in Amsterdam, terwijl het benodigde koper van de
POEM afkomstig was. De directie hiervan stemde toe deze grondstoffen ter beschikking te stellen. Voor de productie van de 150 kV-kabels kwamen slechts twee
firma ' s in aanmerking: het Duitse bedrijf AEO in Berlijn en de Nederlandse Kabelfabriek (NKF) in Delft. Bakker spreidde de risico's door bij beide firma 's te bestellen. Hetzelfde deed hij met de bestelling van transformatoren, die hij uit Frankrijk
en Zwitserland betrok. Het grootste probleem deed zich voor bij het verkrijgen van

50. Zie o.a. Bakker, Notitie bespreking Clostermann en directeur GEB Den Haag, Overzicht
gevolgen Duitse bezetting.
51. Vertegenwoordigers van de VDEN brachten na de oorlog Clostermann jaarlijks een
bezoek.Van Staveren, Elektriciteit voor Nederland, 35-36.
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ijzer v~~r de constructie van masten, betonfunderingen en transformatorstations.52
De verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht werd op 1 juli 1942 in gebruik genomen. Een klein jaar later kwam ook de verbinding tussen Den Haag en Leiden
gereed .53
De volgende stap was dat deze verbinding ook doorgetrokken zou worden naar
Geertruidenberg in de provincie Noord-Brabant. Tussen Geertruidenberg en Eindhoven lag al voor het uitbreken van de oorlog een 100 kV verbinding die op 150 kV
gebracht kon worden. Verder hadden de Staatsmijnen tussen Lutterade en Roermond een 150 kV lijn aangelegd (zie figuur 1). De provinciale elektriciteitsbedrijven van Noord-Brabant en Limburg besloten in de zomer van 1940 om een verbinding tussen de beide lijnen tot stand te brengen; in mei 1943 werd voor de eerste
keer elektriciteit uitgewisseld tussen de elektriciteitscentrale bij de Staatsmijn Maurits
en Geertruidenberg. Nu restte nog het stuk tussen Dordrecht en Geertruidenberg.
Bij de aanleg van het schakelstation bij Dordrecht was al rekening gehouden met
het doortrekken van de Iijn.54
Op een vergadering van de Raad van Commissarissen van EZH in maart 1942
lichtte Bakker de noodzaak van deze verbinding toe. De directie had volgens hem
een brief gekregen van de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat. Deze deelde mee dat het Rijk van plan was deze verbinding tot stand te
brengen 'teneinde energietoevoer uit de mijnstreek naar de groote verbruiksgebieden in het Westen en Zuiden des lands mogelijk te maken' . De kosten hiervoor
zouden door de direct belanghebbenden, EZH en de PNEM, opgebracht dienen te
worden. Door het Centraal Bureau van de VDEN waren al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De aanleiding voor dit initiatief van het Rijk was volgens
Bakker 'juist het feit, dat nu reeds gedurende jaren over de te treffen regelingen
tusschen deze drie bedrijven [ook de PLEM was hierbij betrokken, aut.] wordt
onderhandeld zonder dat daarbij een definitief resultaat kon worden verkregen'.
'Onder de huidige omstandigheden achtte de Secretaris-Generaal het niet vera ntwoord de totstandkoming dezer verbinding door het voeren van eindelooze onderhandelingen en besprekingen in gevaar te brengen of althans te vertragen.' De
directeur van het GEB Rotterdam sprak daarop de vrees uit dat dit 'het begin van
een Rijksproductie en distributiestelsel zal worden'. Dit diende tegen elke prijs
voorkomen te worden . Bakker maakte de betrokken op een volgende vergadering
52. ArchiefEZH Voorburg, notulen Raad van Commissarissen, Ch. no. 50 (2e afd.) Verslag
van de uiteenzetting van ir. GJ.Th. Bakker, directeur der Stichting koppeling electriciteitsfabrieken Zuid-Holland, in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 10 maart 1943,34.

53. Bakker, 'Elektriciteitsvoorziening' , 46-47.
54. Dit was ook eenvoudig te zien, omdat het hier om een gesloten schakelstation ging, dat
voor de verbinding met Dordrecht maar gedeeltelijk werd gebruikt. Er was dus al rekening
gehouden met het doortrekken van de verbinding.
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Figuur 1. Het Nederlandse koppelnet begin 1940 Bron: Electriciteitsstatistiek 1939
(Den Haag 1941).
Eledriciteitsfabieken en hoogspanningsleidingen van 50000 volt
en hoogere spanningen op 1 Januori 1940

0'

&o· ....9,,,.. d,(~ . !ooog._i"'9'leod"",

-

O_"'C)o'""d,cfto r.o-,po_:::gt.Ieod...,
lOOCO

_

00' _r 10 000

..- ... _fO~

lO OOO.oJo

_
........ eoooo
)~::.c :

.....

.o<o

YQ~.

~

600IX) . ,,1I.

_ _ 100000 . _ .

•

_

I ~OOO...,..

.

+_ ..

I~OOO

•

••

woi , ..... 100 000 00 11 ,.
...... ISOOOO ooil

•
Ndn~

••• IjOOOO...ol!

o

e

5"00"'(lf9'''.

ICO ....;! _

~W1I

.,i "'",

~

51'00,",019 '''° 1

o

SI'OOf!Iol~.h • ... ,"d•• do .. 1 ",~l_

'3

C .. " ....O h O ..

'Of

:00 ",,11_ .. i w1l
o W,",

duidelijk dat het aanleggen van de verbinding voor rekening van de elektriciteitsbedrijven geen voldoende voorwaarde was om rijksingrijpen te voorkomen: 'Immers
kan het departement geen genoegen nemen met een situatie waarbij de koppellijn
door de bedrijven zou zijn betaald, dien bedrijven ook in eigendom zou toebehoren,
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maar waarbij overigens van de aanwezigheid dier koppellijn geen of praktisch geen
gebruik wordt gemaakt. Dit lOU een herhaling worden van de situatie, lOoals die
ten aanzien van de koppeling Friesland-Groningen bestaat, hetgeen uitdrukkelijk
niet de bedoeling is ' .55
De hele kwestie was inmiddels door Van Staveren op een hoger niveau gebracht. In april 1942 publiceerde Van Staveren een rapport waarin de hoofdIijnen
van een landelijke koppeling op vrijwilIige basis werden uiteengezet. In een reactie
op vragen bij de EZH benadrukte Bakker dat het niet de bedoeling was om tot de
stichting van een groot staatselektriciteitsbedrijf te komen. De absolute voorwaarde was wei dat de bedrijven tot onderlinge samenwerking lOuden komen. Zou dit
niet het geval zijn dan lOU het rijk noodgedwongen ingrijpen. Bakker maakte in
deze situatie optimaal gebruik van zijn dubbeIfunctie van directeur-generaal voor
de elektriciteitsvoorziening en het directeurschap van EZH om de tegenstribbelende partijen over de streep te trekken. De commissarissen van EZH gingen uiteindelijk injuni 1942 akkoord met de aanleg. 56
Bij de uitvoering van de plannen bleek de levering van ijzer het grootste struikelpunt te zijn. Hoewel het ijzer in Nederland voorradig was, weigerden de Duitsers om onbekende redenen - toestemming te verlenen aan de NY Hermes Constructiewerkplaatsen in De Steeg, waar het ijzer lag, om dit ook te leveren. Aile pogingen van Bakker om via de Duitse instanties en via Clostermann druk uit te oefenen, faalden en uiteindelijk besloot Bakker in april 1943 het ijzer bij Krupp in
Duitsland te bestelIen. 57 Dit leverde een vertraging van een jaar op. In oktober
1944 was de verbinding nagenoeg gereed, maar ze kon niet in gebruik worden
genomen omdat de streek tot spergebied was verklaard.SR De gealIieerden hadden
vanaf september een groot deel van Noord-Brabant bevrijd, terwijl de Duitsers tot
het einde van de oorlog in mei 1945 de westelijke provincies bezet bleven houden.
De Duitsers hadden zich ook bij de aanleg van deze Iijn nauwelijks met de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering bemoeid. 59 Direct na de bevrijding werden
houten noodmasten geplaatst om de verbinding Dordrecht - Geertruidenberg lo
snel mogeIijkin de bedrijfte krijgen. AI injuli 1945 werd de Iijn in gebruik genomen.
Ook het sluitstuk van de centrale verbindingsIijn, de lijn tussen Leiden via Velsen
naar Amsterdam kon niet meer tijdens de oorlog worden voltooid. Tijdens de be55. ArchiefEZH, notulen vergadering Raad van Commissarissen 4 maart 1942 en vergadering raad van Bijstand van de EZH 5 maart 1942.
56. ArchiefEZH, notulen Raad van Bijstand EZH 19 april 1942. Het besluit werd op 17 juni
door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.
57. ArchiefEZH Leiden, Ordner D.G. gele copieen, BriefG.J.Th. Bakker aan Bruch, 12 april
1943.
58. Bakker, Elektriciteitsvoorziening, 47.
59. Dit kan opgemaakt worden uit de correspondentie die over de tot stand koming van
deze lijn is gevoerd. Van het grote aantal brieven dat hierover door Directeur-Generaal
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sprekingen over de lijn Dordrecht - Geertruidenberg had Bakker aangegeven dat
deze lijn geen prioriteit had. De plannen om tot een landelijk koppel net te komen en
de kwetsbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Noord-Holland - de centrale
in Velsen werd twee keer door de geallieerden gebombardeerd -Ieidden er toe dat
deze verbinding plotseling vanaf najaar 1942 wei een hoge prioriteit kreeg. Ook
hierin speelde Bakker in zijn dubbelfunctie een cruciale ro!. Het gebrek aan ijzer
vormde alweer het belangrijkste struikelblok. Desondanks wist Bakker nog aanzienlijke hoeveelheden ijzer vrij te krijgen. 60 Opvallend hierbij was dat in tegenstelling tot de gang van zaken bij eerdere projecten niet meer de plaatselijke instanties
beslisten over de toewijzing, maar dat hierover rechtstreeks in Berlijn werd beslist.
Het voor de verbinding benodigde koper onttrok Bakker aan de voorraden die voor
de 150 kV lijn van Lent naar Apeldoorn waren gereserveerd, eveneens een onderdeel van het toekomstige landelijke koppelnet. De verbinding in Holland werd van
groter belang geacht dan die in Gelderland. De bombardementen op Velsen overtuigden de Duitsers van deze keuze. Kabels en transformatoren werden in maart
1944 in Frankrijk besteld, maar door de invasie van de geallieerden werden deze
niet geleverd. De uitvoering van het project kwam volledig tot stilstand. Het zou tot
begin 1947 duren voordat er opnieuw werd begonnen. Bakker schreef hierover:
'De voorbereiding is echter thans wei veel moeilijker dan in bezettingstijd, doordat
vele instanties haar werkzaamheden hebben hervat. Zoo moet thans overleg worden gepleegd met het Nationale Plan, de Natuurschooncommissie en de provinciaIe planologische diensten, waarvan vooral de laatsten heel wat moeilijkheden opwerpen. Ook de medewerking van verschillende landeigenaren tot het plaatsen
van masten op hun grand blijkt thans veel moeilijker te verkrijgen dan gedurende de
bezetting.'61 De verbinding Leiden - Vel sen kwam pas in mei 1949 gereed. De
bouw in vredestijd duurde langer dan die van de vergelijkbare verbinding tussen
Dordrecht en Rotterdam tijdens de oorlog.
De centrale verbinding tussen Leiden en Lutterade was echter wei tijdens de
oorIog (nagenoeg) gereed gekomen (zie figuur 2). Daarmee was een goede basis
Bakker is geschreven, hebben er slechts acht betrekking op de verkrijging van materiaal en
met name de inschakeling van Clostermann door Bakker. Daarnaast zijn er tien brieven
over het voorkomen van het oproepen van personeel voor de Arbeidseinsatz. Tenslotte
zijn er nog een achttal brieven die aan lokale Duitse instanties zijn gericht in verb and met
de aanleg van masten en dergelijke. Zo gaan er drie brieven over de nabijheid van een
schietbaan.
60. Bakker onderhandelde zowel met Mannesmann als met de Coopra over de toewijzing
van ijzer. Over de toewijzing van zink voor het verzinken van de masten waren er problemen
met het Rijksbureau voor non-Ferro metalen. Op 27 mei 1944 berichtte de EZH dat de
problemen waren opgelost en dat met de productie van de masten kon worden begonnen.
EZH archief, correspondentie en 'Notitie betreffende de bespreking met den heer Clostermann in zake ijzertoewijzing voor 150 kV -koppellijnen Leiden - Velsen en Velsen - Amsterdam, 7 augustus 1944'.
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Figuur 2. Het koppelnet op ijanuari 1946. Let op: de gestippelde lijnen zijn geprojecteerd en op dat moment nog niet aangelegd.
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KOPPELNET IN NEDERLAND
OP 1 JANUARI 1946.

Bron: OJ. Th. Bakker, 'De Electriciteitsvoorziening van Nederland' ,De lngenieur, (1946),
E.46.

gelegd voor de uitbouw van het koppel net na de oorlog. Ook in een ander opzicht
was de ooriogsperiode van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van de
elektriciteitsvoorziening. In november 1942 bereikten de verschillende elektrici-
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teitsbedrijven overeenstemming over het voorstel dat Van Staveren in april van dat
jaar had gedaan ten aanzien van de exploitatie van een landelijk koppelnet en de
oprichting van wat (in 1949) de NV Samenwerkende Electriciteits-productiebedrijven (Sep) zou gaan heten. De belangrijkste belemmering bij de tot standkoming
van het koppel net was de weigering van de elektriciteitsbedrijven om bevoegdheden aan een overkoepelend orgaan af te staan. Dit speelde een rol bij vrijwel aile
onderhandelingen over de aanleg van koppellijnen. Het was het belangrijkste struikelblok bij de oprichting van EZH, maar speelde bijvoorbeeld ook in de onderhandelingen tussen de elektriciteitsbedrijven van Noord-Brabant en Limburg. Ondanks
dat de bedrijven nog geen overeenstemming had bereikt, waren ze gestart met de
aanleg van de hierboven genoemde verbinding (zie ook de volgende paragraaf).
De constructie die uiteindelijk bij de oprichting van EZH werd gekozen, bleek een
uitweg uit de impasse te bieden. De gemeentelijke bedrijven, die in EZH participeerden bleven verantwoordelijk voor de productie en distributie van elektriciteit in
hun eigen regio. De EZH kreeg aileen het beheer over de verbindingslijnen en over
de uitwisseling van elektriciteit tussen de verschillende centrales. Deze constructie
waarbij aileen de aanleg van en het toezicht op het hoogspanningsnet in handen
van een overkoepelden organisatie werd gegeven werd ook bij het landelijk net
overgenomen; de NV Sep kreeg deze taak toegewezen. Op deze wijze hoefden de
afzonderlijke bedrijven slechts weinig van hun bevoegdheden af te staan.
In de onderhandelingen nam een staatsbedrijf, namelijk Staatsmijnen een bijzondere positie in. Staatsmijnen waren niet aileen een belangrijke kolenleverancier en
exploitant van enkele grote centrales, maar exploiteerden ook een uitgebreid gasnet in het zuiden van het land. In de loop van de jaren dertig hadden de Staatsmijnen steeds ambitieuzere plannen ontwikkeld om een groot deel van Nederland van
zogenaamd afstandsgas te voorzien. Gekoppeld aan de gasnetten rond enkele andere productielocaties, waaronder de Hoogovens, zou vrij eenvoudig een nationaal
gas net kunnen worden aangelegd. Plannen voor de verbindingen vanuit het bestaande net in Brabant en Limburg met Utrecht (en verder) werden door de dreigende oorlogsomstandigheden in 1938 voorlopig in de ijskast gezet.
De vraag was nu welke positie de Staatsmijnen in het nieuw te vormen samenwerkingsverband van de elektriciteitsbedrijven voor het koppelnet, later de NV
Sep, moesten innemen. Met name Van Staveren verzette zich op een bestuursvergadering van de VDEN in februari 1944 fel tegen het opnemen van de Staatsmijnen in de nieuwe organisatie, iets wat gezien de omvang van de elektriciteitsproductie zeker voor de hand lag.62 Het Centraal Bureau van de VDEN had kort
tevoren een verzoek gekregen van de Staatsmijnen om door te rekenen wat de
61. ArchiefEZH Voorburg, notulen Raad van Commissarissen 26 april 1946.
62. De volgende passages zijn ontleend aan de notulen van de bestuursvergadering van
11 feb 1944. In tegenstelling tot de ledenvergadering die sinds november niet meer bij

elkaar kwam, werkte het bestuur gewoon door.
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voordelen waren als een deel van de basislast van het nieuwe koppel net in het
mijndistrict werd opgewekt. Staatsmijnen wilde hiervoor 'minderwaardige brandstof' gebruiken. In deze constellatie zou de Staatsmijnen veruit de belangrijkste
energieleverancier van Nederland worden.
Van Staveren weigerde dit onderzoek uit te voeren zonder dat eerst duidelijkheid over de organisatorische constructie was bereikt. Vit zijn toelichting bleek dat
naast een aantal technische argumenten zoals de excentrische ligging van de centrales bij de Staatsmijnen, ook politieke argumenten een rol speelden. Van Staveren
wenste aileen bedrijven toe te laten die zich uitsluitend op de belangenbehartiging
van de elektriciteitsvoorziening richtten. Hij vermeldde in dit kader dat 'de Staatsmijnen zeer grote plannen ten aanzien van de gasvoorziening van Nederland schijnen te koesteren '. En: 'Het is spreker langzamerhand duidelijk geworden dat de
directie der Staatsmijnen het plan koestert om in samenwerking met het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waaronder de gasvoorziening ressorteert, tot een geheel anderen opzet te komen en wei een, waarbij de gasproductie in handen van der Staatsmijnen in Lutterade, Rotterdam, Amsterdam en wellicht
Delfzijl zal worden geconcentreerd en met groote in die plaatsen op te rich ten
chemische industrieen zal worden verbonden.' Dit 'staats-hogedruk-gasnet' zou
het sluiten van de gemeentelijke gasfabrieken tot gevolg hebben maar de leidingnetten van deze bedrijven zouden 'ten volle rendabel' blijven. 'Een en ander beteekent, dat de provinciale elektriciteitsbedrijven ten plattelande als concurrent in
de toekomst niet de kleine gemeentelijke gasbedrijven tegenover zich zullen vinden, maar een sterk Staatsgasbedrijf, dat uiteraard onder sterke staatsbescherming staat.'
Dit was vanzelfsprekend geen aanlokkelijk perspectief. Van Staveren suggereerde dat de provincies misschien ook maar de gasvoorziening ter hand moesten
nemen . Een voorstel om dit in Gelderland ook daadwerkelijk te doen werd in 1939
wei aanvaard, maar niet uitgevoerd. Dit illustreert bijzonder goed de visie van de
elektriciteitsbedrijven op de concurrentie met de gasvoorziening, maar ook hun
verhouding tot de rijksoverheid . Overigens kreeg Van Staveren zijn zin: de Staatsmijnen werden buiten de Sep-overeenkomst gehouden. Daarnaast startte de PLEM,
nadat de situatie na de oorlog enigszins was gestabiliseerd, met de bouw van een
eigen centrale, waardoor de afhankelijkheid van de Staatsmijnen afnam. 63
Desondanks was de voortdurende dreiging van ingrijpen van de rijksoverheid
noodzakelijk om aile deelnemers te overtuigen. De gang van zaken rond de verbinding met Geertruidenberg vormt hiervan een treffende illustratie. Het gevolg van
de gekozen constructie was wei dat het koppelnet vooral diende voor het verhogen
van de bedrijfszekerheid en het verminderen van de benodigde reservecapaciteit.
63. De ontdekking van het aardgas zou een einde maken aan de dreiging van de Staatsmijnen: de mijnen werden gesloten en daarmee kwam ook aan de gasproductie een einde.
Hiervoor kwam de Gasunie in de plaats en werd een nationaal gas net aangelegd.
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De functie van het koppel net was dus vooral die van een noodstroomvoorziening,
hoewel incidenteel wei afspraken over meer structurele onderlinge levering van
stroom werden gemaakt. De mogelijkheid van zogenaamde load-dispatch, waarbij
landelijk werd bepaald welke centrales op ieder moment dienden te worden ingezet
om ook op landelijke schaal zo efficient mogelijk elektriciteit te produceren, werd
hiermee voorIopig uitgesloten. 64

6. De koppeling met het RWE-net
Over de noodzaak om in Nederland een koppelnet tot stand brengen waren aile
partijen - Nederlandse en Duitse - het eens. De vraag was welke betekenis de
verschillende geplande verbindingen met het RWE-net hadden. Grote economische voordelen waren hier voor de Duitsers niet te behalen, omdat Nederland met
uitzondering van de steenkoolmijnen in Zuid-Limburg nauwelijks over interessante
krachtbronnen beschikte. De belangrijkste functie van verbindingen met Duitsland
leek vooral een verhoging van de bedrijfszekerheid in geval van calamiteiten te zijn,
een situatie die met het toenemen van de bombardementen op Duitsland in de loop
van de oorIog steeds reeler werd. In de beginfase van de bezetting was er sprake
van een viertal verbindingen met het RWE-net: vanuit Groningen, vanuit Hengelo,
vanuit Nijmegen en de aansluiting van de centrales van de Staatsmijnen op een
verbindingslijn tussen het Belgische en het Duitse net. Van de eerste twee verbindingen is tijdens de oorlog niets terechtgekomen, de andere verbindingen zijn daarentegen wei gerealiseerd. fi5
Nadat RWE de intentie hadden uitgesproken om op korte termijn een verbinding
tussen Nijmegen en Kleef aan te leggen, volgden onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de PGEM en RWE. Al beginjuli 1940 werd op de hoofdpunten
overeenstemming bereikt en werd een overeenkomst opgesteld. De partijen kwamen overeen om een 100 kV verbinding aan te leggen. Iedere partij was verantwoordelijk voor dat deel van de verbinding dat op het eigen grondgebied liep. Het
doel van de lijn was om over en weer elektriciteit te leveren, voor zover dit door de
leverende partij mogelijk werd geacht. 66
Hoewel het de bedoeling van de Duitsers was om de lijn al in september van dat
jaar operationeel te hebben, zou het tot april 1944 duren voordat de verbinding
64. Het zou nog tot 1982 duren voordat de Landelijk Economische Optimialisatie (LEO)
werd ingevoerd. Hesselmans en Verbong, Energie in Nederland (verschijnt in 1999).
65. OJ .Th. Bakker en J. van Dam, 'De import van Electrische Energie uit Duitsland ' , Elektrotechniek, 25 (1946), 199.
66. KEMA Arnhem, ArchiefKEMAlVDEN, doos 40-3, D,V en K 1940 en Fin./Oeb./Orst./
KEMAlKopadv. Brief aan J.J . Fels, directeur van de POEM, 13 juli 1940 met als bijlage de
concept-overeenkomst tussen POEM en de Duitsers. Vit de concept-overenkomst valt op
te maken dat deze ook voor de verbinding vanuit Oroningen was bedoeld.
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gereed was. De reden voor deze vertraging is niet bekend, maar vermoedelijk had
deze lijn geen hoge prioriteit. Door de betrokken Nederlanders werd achteraf smalend opgemerkt, dat dit te wijten was aan overmoed van de zijde van de Duitsers
die 'geloofden dat zij tot elke bijzondere prestatie in staat waren', maar dit kan de
lange vertraging niet verklaren. 67 In technisch opzicht was deze verbinding voor de
Duitsers in elk geval niet bijzonder. Volgens de POEM werd bovendien de gehele
lijn op kosten van RWE aangelegd, in tegenstelling tot wat in 1940 was overeengekomen. 68
Op 19 april 1944 werd in het bijzijn van een aantal hoge Duitse autoriteiten overgegaan tot parallelschakeling van de Nijmeegse centrale met het Duitse net. De
schakeling verIiep vlot, aldus de directeur van de POEM J. Fels; op dat moment
was Nijmegen gekoppeld 'aan een net dat zich over het grootste deel van Duitsland uitstrekte'. Technisch gezien was dit een 'zeer interessant experiment, dat
zonder eenig bezwaar mogelijk leek' .69 Na vijfminuten werd de verbinding echter
weer onder protest van de aanwezige Duitsers verbroken. Volgens de NederIanders was het door gebrek aan kolen niet mogelijk stroom te leveren. De door de
Duitsers toegezegde kolen waren nog steeds niet geleverd. Toen de Duitsers vervolgens 9.000 ton kolen stuurden, leidden klachten over de kwaliteit van de kolen
weer tot uitstel van levering. Volgens de POEM moest men alleen op 14 en 15 juni
1944 tot stroomlevering overgaan, omdat er storingen in het hoogspanningsnet van
RWE waren. Toen de Nijmeegse centrale door problemen met de roosters voor
het stoken van de ketels tijdelijk buiten werking was, werd in de omgekeerde richting van de verbinding gebruik gemaakt. Nog voor de bevrijding van Nijmegen
werd de transformator die bij de Nijmeegse centrale was opgesteld door Duitse
militairen weer weggesleept. De hoogspanningslijn raakte vervolgens tijdens de
gevechten rond Nijmegen zwaar beschadigd. Na de oorlog werd besloten de verbinding niet meer te herstellen. 70
De situatie rond de Staatsmijnen in Limburg lag vee I gecompliceerder. De steenkolenmijnen in Limburg waren in de jaren voor de oorlog al van groot belang voor
de Nederlandse energiehuishouding, maar in die peri ode werd mede door de excentrische ligging van de steenkolenmijnen in Nederland nog een aanzienlijk dee I
van de productie uitgevoerd, terwijl er ook een omvangrijke import van steenkool
was. De in 1902 opgerichte Staatsmijnen namen het grootste deel van de productie
voor hun rekening; daarnaast waren er nog een aantal particuliere mijnen. Bovendien beschikten de Staatsmijnen over elektriciteitscentrales, die behalve in de eigen
67. Mededeling van Fels na voordracht Bakker, Bakker, Electriciteitsvoorziening, 48.
68. Geschiedenis PGEM, 12.

69. Mededeling van Fels na voordracht Bakker, Bakker, 'Electriciteitsvoorziening', 48 en
Geschiedenis PGEM, 12.
70. CBS, Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland 1949-1953 (Utrecht

\956).
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behoefte ook een groot dee I van de provincie Limburg van elektriciteit voorzagen.
De centrale bij de Staatsmijn Maurits was hiervan de grootste en belangrijkste.
Na het uitbreken van de oorlog nam het belang van de mijnen voor Nederland en
de Nederlandse industrie aileen maar toe. Er werden dan ook verschillende pogingen ondernomen om de productie te verhogen . Hoewel in 1941 de productiviteit
per mijnwerker daalde, steeg de productie nog door de inschakeling van extra
personeel. In het volgende jaar nam ook de productie af, zeer tot ongenoegen van
Duitsers. Nadat Speer in februari 1942 tot Reichsminister fur Bewafjnung und
Kriegsproduktion was benoemd, trachtten de Duitsers de civiele productie zoveel
in de bezette gebieden te laten plaatsvinden. De beschikbare middelen dienden zo
rationeel en efficient mogelijk te worden benut. Om meer greep te krijgen op de
steenkoolproductie in Limburg werd in datzelfde jaar de leiding over de Staatsmijnen toevertrouwd aan H. Bruch als Beauftragte yom Reichskommissar{..}. Deze
Bruch was daarvoor toezichthouder bij de particuliere mijnen geweest. In de loop
van 1942 zou Bruch nog meer bevoegdheden krijgen.71 In 1943 nam de totale
productie weer iets toe om in het laatste oorlogsjaar - Limburg werd eind 1944
bevrijd - aanzienlijk te dalen. Het is niet helemaal duidelijk welk deel van de productie in Nederland werd gebruikt. Uit de officiele statistieken kan wei worden
opgemaakt dat het overgrote deel van de productie in Nederland werd verbruikt en
dat de export naar Duitsland in vergelijking hiermee nooit zeer grote prop~rties
heeft aangenomen.72
De Staatsmijnen waren in juni 1940 evenals de PGEM door RWE benaderd met
het voorstel om een verbinding met het RWE-net aan te leggen. De directie van de
Staatsmijnen besloot toen niet op dit voorstel in te gaan. Hun belangrijkste argument was dat er al een verbinding met Noord-Brabant in aanleg was (zie vorige
paragraaf). Er was daarom geen behoefte aan een verdere verbinding. 73 De druk
van Duitse zijde verklaart waarschijnlijk waarom de PNEM en de PLEM al in
dezelfde maand met de aanleg van de verbinding startten zonder dat er overeenstemming was bereikt over de kosten en exploitatie van de verbinding; in de periode voor het uitbreken van de oor\og had onderlinge onenigheid een snelle uitvoering
in de weg gestaan. De Duitsers lieten het plan om de mijnen aan het RWE-net te
71. B. Wubs, 'De Staatsmijnen tijdens de Duitse bezetting. De ontwikkeling van het verrnogen', in: oorlogsdocumentatie '40 -' 45', Tweede }aarboek van het RIOD 1990,55-70.
72. Vol gens Hirschfeld bedroeg de totale productie in 1943 bijna 12.5 miljoen ton steenkool
en 2.75 miljoen ton cokes. In datzelfde jaar werd 750.000 ton steenkool en ruim 1 miljoen ton
cokes uitgevoerd, maar daar stond een invoer van 1.25 miljoen ton steenkool tegenover.
Hirschfeld, Herinneringen, 124. De netto-productie van de Staatsmijnen bedroeg in dat
jaar ongeveer 7.5 miljoen ton steenkool. Wubs, 'Staatsmijnen' , p. 79, bijlage.
73. ARA, ArchiefWaterstaat, Handel en Nijverheid, 2.16.26, Bureau Mijnwezen, Brief aan
de secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat over een Hoogspanningskoppel\eiding met RWE, 29 mei 1943, p. I.
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koppelen niet varen. Dit bleek duidelijk bij het aanleggen van een verbinding tussen
het Belgische net en het RWE-net. De 220 kV lijn tussen Brauweiler nabij Keulen
en Luik werd met een grote knik in noordelijke richting voor een groot deel over
Limburgs grondgebied aangelegd. 74 Deze verbinding werd al in 1941 in gebruik
genomen. De afstand Schoonhoven, het knikpunt in de lijn, tot Lutterade waar het
schakelstation van de Mauritscentrale lag, bedroeg slechts 16 km. 75
Bij de grote luchtaanval op Geleen en omgeving van 5 oktober 1942 werd de
Mauritscentrale zo zwaar getroffen, dat de centrale enige tijd buiten bedrijf moest
worden genomen. De gevolgen hiervan waren zeer ernstig, niet aileen voor de
Staatsmijnen maar ook voor de levering aan de hele mijnstreek. De centrale Maurits voorzag in ongeveer 70% van de totale elektriciteitsbehoefte in die regio.
De Duitsers en met name Bruch beg onnen daarop een nieuw offensief om een
verbinding met het Duitse net tot stand te brengen. Ook deze keer werd van Nederlandse zijde gewezen op de verbinding met Geertruidenberg, die inmiddels in
gebruik was . Het probleem was dat de centrale van de PNEM slechts in beperkte
mate stroom kon leveren. De centrale in Rotterdam daarentegen had een veel
grotere capaciteit beschikbaar, maar de verbinding tussen Dordrecht en Geertruiden berg was door gebrek aan ijzer zoals we hebben gezien in 1942 nog niet gereed . Bakker correspondeerde uitvoerig over deze problematiek met Bruch. In
een brief van 12 april 1943 vroeg Bakker Bruch om de kwestie van het ijzer bij de
Eisenreferenten bei der Rii.stungsinspektion aan te kaarten . Op dezelfde dag
schreef hij Bruch ook een brief over de verbinding met het RWE-net. Daaruit valt
op te maken dat door de Nederlanders als alternatief een verbinding via de Eerste
Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in Maastricht naar Belgie was voorgesteld. Bakker moest echter toegeven dat de verbinding met de lijn Brauweiler Luik de voorkeur verdiende. Bij een contractbespreking over de stroomleveringen
tussen de StaatsmijnenlPLEM en RWE in mei was hij echter om onbekende redenen verhinderd. 76 Een maand later werd een (concept)-overeenkomst opgesteld
waarin de voorwaarden en de wijze van verrekening van de 'wederzijdsche levering van electrische energie in noodgevallen ' werden vastgelegd. 77
In datzelfde jaar startten de voorbereiding voor de aanleg van een verbinding
tussen Schoonbron en Lutterade. Het plan zag er in grote lijnen als voigt uit. Men
wilde een 110 kV van Keulen - Fortuna - Zukunft - Lutterade tot stand te brengen en ook een 110 kV verbinding tussen Lutterade en Belgie. Bij Lutterade werd
een 110/10 kV transformator geprojecteerd, die voor een directe verbinding met de
74. Bakker, 'Import', 199.
75. ARA, Brief aan Departement Waterstaat, 1943, I.
76. ArchiefEZH Leiden, ordner DG copieenjan 1940- 31 juli 1943, twee brieven aan Bruch,
12 april 1943 en een brief aan het Centraal Bureau van de VDEN 21 mei 1943.
77. ArchiefEZH Leiden, ordner DG copieenjan 1940- 31 juli 1943. BriefVDEN aan Bakker
21 juni 1943 met concept-overeenkomst RWE - SM - PLEM als bijlage.

VERBONG EN ANDEREN ON1WIKKELING VAN HEr KOPPELNET

305

Mauritscentrale zou moeten zorgen. Als Belgie, dat op dat moment over een 70 kV
hoogspanningsnet beschikte, zou overschakelen op 150 kV, dan kon de lijn naar
Luik ook op 150 kV worden bedreven. De verbinding Schoonbron - Lutterade
was nagenoeg gereed toen Zuid-Nederland in het najaar van 1944 werd bevrijd.
Tijdens de gevechten die toen plaatsvonden, liep de verbinding aanzienlijke beschadigingen op. De lijn Keulen - Luik werd door sabotage van verzetsgroepen buiten
bedrijf gesteld. 7K De verbinding van de centrales van de Staatsmijnen met het RWEnet heeft dus tijdens de oorlog ook geen betekenis gehad, maar in tegenstelling tot
de lijn Nijmegen-Kleef zou de verbinding vanuit Lutterade naar Belgie en Duitsland na de oorlog wei een belangrijke schakel in de koppeling met het buitenland
gaan vormen.
In september 1944 drongen de geallieerde legers vanuit Frankrijk en Belgie ook tot
op Nederlands grondgebied door. In korte tijd werd het grootste deel van ZuidNederland bevrijd. De opmars van de geallieerden in de richting van Duitsland
werd echter vertraagd door de mislukte poging om de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren, de bekende slag om Arnhem. Er ontstond toen een situatie waarbij Nederland verdeeld was in een bevrijd deel en een dee I dat tot de capitulatie van de
Duitsers in mei 1945 bezet zou blijven, voornamelijk het westen en noorden van
Nederland. Terwijl de bevolking in het bezette deel de zwaarste peri ode van de
oorlog nog voor de boeg had, kon in het bevrijde deel met de wederopbouw worden
begonnen. Het herstellen van de elektriciteitsvoorziening vormde daar een belangrijk onderdeel van.
De terugtrekkende Duitsers hadden de centrales bij Geertruidenberg en in Tilburg grotendeels verwoest, terwijl oak in de centrales van de Staatsmijnen grote
schade werd aangericht. Er werden enkele provisoria in gebruik genomen om in de
eerste behoefte aan elektriciteit te kunnen voorzien. Bovendien begon men direct
met de aanleg van hoogspanningslijnen van Merxem bij Antwerpen naar Roosendaal en van Nijmegen naar Uden. De centrale in Nijmegen was nagenoeg volledig
intact gebleven.79 Voor de stroomvoorziening van Zuid-Limburg werd getracht om
de vernielde lijn met Luik te herstellen, maar toen men hierin was geslaagd, waren
de centrales van de Staatsmijnen alweer in bedrijf. Er werd toen zelfs stroom naar
Belgie geexporteerd. Vol gens Bakker deed men dit om 'good-will' te kweken voor
het geval de centrales in Noord-Nederland bij de bevrijding net zo zwaar beschadigd zouden worden als in het zuiden was gebeurd.80
Over het geheel genomen vie 1 de schade in mei 1945 mee. Veel centrales hadden in het voorjaar van 1945 door bombardementen en beschietingen wei schade
opgelopen, maar aan de uitdrukkelijke opdracht die de Duitse militairen hadden om
78. Bakker, 'Import', 199-200.
79. Bakker, 'Elektriciteitsvoorziening', 47.
80. Bakker, 'Import', 200.

306

NEHA-JAARBOEK 1998

in het kader van de tactiek van de verschroeide aarde ook de elektriciteitscentrales
bij terugtrekken volledig te vernietigen, werd nauwelijks gehoor gegeven. In een
aantal gevallen verwijderden Duitse militairen enkele essentiele onderdelen in de
centrales, maar in de meeste gevallen waren ze tamelijk snel weer bedrijfsklaar te
maken. Eind 1945 werd de situatie weer geleidelijk normaal en in 1946 bereikte de
omvang van de productie nagenoeg weer het vooroorlogse niveau (zie ook tabel
1) .81

De kolenvoorziening en niet de productiecapaciteit was in die peri ode de belangrijkste beperkende factor voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Door rantsoenering slaagde de elektriciteitsbedrijven er in om aan de grootste problemen die
door de snel groeiende behoefte werden veroorzaakt, te verhelpen. De Nederlandse situatie verschilde daarmee van die in Belgie en Frankrijk waar een tekort aan
opwekkingscapaciteit bestond. Deze landen wensten daarom gebruik te maken
van de bij RWE aanwezige capaciteit. Ook Nederland wilde stroom uit Duitsland
importeren maar dan vooral om de kolenpositie te verruimen.82 De door de Duitsers bezette buurlanden zagen dit als een vorm van herstelbetaling voor de schade
die door de bezetting en de oorlog was aangericht.
Duidelijk was echter dat de situatie in Duitsland dermate moeilijk was dat er van
een grote export van stroom voorlopig geen sprake kon zijn. Bovendien maakten
de bezettingsautoriteiten snel duidelijk dat zij de prioriteit gaven aan de wederopbouw van Duitsland en geen gehoor wensten te geven aan de wensen van de
buurlanden om de geleden schade op deze wijze te verhalen op Duitsland. Export
van stroom werd alleen op commerciele basis toegestaan en niet als een vorm van
herstelbetaling. De Engelse kWh prijs werd hierbij als referentieprijs genomen .
Hetzelfde gold overigens ook voor de Duitse kolen-export. Ook dit werd losgekoppeld van het vraagstuk van de herstelbetalingen.83
Een ander probleem bij de import van stroom uit Duitsland kwam voort uit de
opdeling van het land in verschillende bezettingszones. Het noordelijke deel van het
RWE-net viel binnen de Britse zone, het zuidelijke deel was onder Frans beheer,
terwijl in het middenstuk de Amerikanen de dienst uitmaakten. Een centraal bestuur van het RWE-net was op dat moment niet mogelijk. Meningsverschillen en
misverstanden tussen de verschillende autoriteiten maakten het moeilijk om de
capaciteit die beschikbaar was zo goed mogelijk te benutten.84
Ondanks deze problemen werd er hard gewerkt om de verbindingen met Duitsland te herstellen om indien nodig stroom te kunnen importeren. De PLEM was al
in de winter van 1944-1945 naast de herstelwerkzaamheden aan de lijn naar Luik
81. Bakker, 'Elektriciteitsvoorziening', 47-48.
82. Deze passage is in hoofdzaak gebaseerd op het artikel dat Bakker hierover in Electrotechniek schreef, Bakker, 'Import' , 199-204.
83. Bakker, 'Import', 201-202.
84. Bakker, 'Import' , 202.
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ook begonnen met herstel van de verbinding met Keulen. Het grootste probleem
was het ontbreken van transformatoren om de verschillen in spanning - 70 kV in
Belgie, 150 kV in Nederland en 220 kV in Duitsland - te overbruggen.
Pogingen om een transformator in Frankrijk te lenen of - na het einde van de
oorlog - om een geschikte transformator in Duitsland te vinden mislukten. In overleg met de geallieerde autoriteiten werd besloten om een Duitse transformator die
voor het station bij Luik was bedoeld in Lutterade op te stellen. Omdat onderdelen
zoek waren geraakt, duurde het tot juni 1946 voordat de verbinding tot stand kwam
en de verbinding Leiden - Lutterade via Belgie aan het Duitse net gekoppeld kon
worden. Omdat Nederland tot dat tijdstip geen Duitse stroom kon ontvangen werd
afgesproken dat de elektriciteit die via Merxem aan Nederland werd geleverd als
Duitse stroom mocht worden beschouwd. 8s
Toch zou Nederland in de eerste na-oorlogse jaren nauwelijks gebruik maken
van de mogelijkheid om elektriciteit uit Duitsland te importeren en zelfs stroom
exporteren naar de buurlanden. 86 Bij de levering van Duitse stroom via Merxem
bleek namelijk dat de kwaliteit te wensen over liet. Vooral overdag bleek de frequentie van de geleverde stroom regelmatig aanzienlijk onder de gemiddelde waarde van 50 Hz te zakken. Dit leverde grote problemen op in fabrieken, bij de pompen in de mijnen en in centrales. De oorzaak van de frequentieverlaging lag in het
tekort aan productiecapaciteit. Het wezenlijke kenmerk van de elektriciteitsvoorziening op basis van wisselstroom is dat vraag en aanbod bij gebrek aan opslagmogelijkheden voortdurend op elkaar moeten zijn afgestemd. In Duitsland had men
zowel tijdens als na de oorlog regelmatig bewust de frequentie laten zakken om die
manier de belasting van het net te verlagen. Het belangrijkste motief hiervoor waren de te geringe kolenvoorraden in relatie tot de sterk stijgende vraag naar elektriciteit. In het najaar van 1946 waren deze problemen voorbij.87

8. De Duitsers en de uitbreiding van het koppel net
Vit de beschrijving van de ontwikkeling van het Nederlandse elektriciteitsnet tijdens de oorlog zijn een aantal conclusies te trekken. Tijdens de oorlogsperiode is
wat betreft de aanleg van koppeUijnen grote vooruitgang geboekt. In feite zijn in de
oorlogsjaren de belangrijkste bouwstenen gelegd voor de uitbouw van het Nederlandse elektriciteitsnet na de oorlog. De plannen die net voor de oorlog vaste vorm
hadden gekregen, zijn niet door het uitbreken van de oorlog en de daarop volgende
85. Frankrijk, Belgie en Nederland waren overeengekomen dat de export van Duitse stroom
in de verhouding 4: 1 : 1 zou worden verdeeld. Bakker, 'Import', 200-202.
86. CBS, Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland 1949-1953 (Utrecht
1956).
87. Bakker, 'Import', 203-204.
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bezetting vertraagd, integendeel. In dit opzicht is de grote mate van continulteit in
de ontwikkeling vanaf jaren dertig opvallend. In institutioneel opzicht lag de zaak
iets anders. De institutionele impasse rond de organisatie van het koppelnet en met
name het overdragen van bevoegdheden werd tijdens de oorlog doorbroken. Tijdens de Duitse bezetting werd de basis gelegd voor de meer corporatistische overlegstructuur, die na de oorlog werd ingevoerd - een duide1ijke verandering ten
opzichte van de vooroorlogse situatie - maar het minimaliseren van direct staatsingrijpen bleef het uitgangspunt voor de verhouding van de sector met de rijksoverheid. Opmerkelijk hierin was de rol van Bakker die zowel de belangen van het rijk
als van de sector moest verdedigen. Over de motieven van Bakker kunnen we
slechts speculeren. Gezien zijn opvattingen over de koppeling van centrales in Holland
en de noodzaak van een landelijk koppel net zou het he Ie proces veel sneller hebben
kunnen verlopen en had een verder gaande samenwerking tussen de elektriciteitsbedrijven vermoedelijk zijn voorkeur. Ais directeur van de EZH wist hij echter ook
bij uitstek wat haalbaar was en wat niet. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.
Een andere belangrijke conclusie is dat afgezien van de problemen om aan het
benodigde materiaal te komen, de bezetting en de oorlogsomstandigheden geen
grote invloed lijken te hebben gehad op de ontwikkeling van het Nederlandse elektriciteitsnet en de elektriciteitsvoorziening. Met uitzondering van de situatie in het
laatste oorlogsjaar toen het maatschappelijk leven volledig instortte, is dit zeer waarschijnlijk ook het geval geweest. Hoe valt deze ontwikkeling en de schijnbaar geringe invloed van de Duitse bezetter te begrijpen? Allereerst hangt dit samen met
de sterk toegenomen betekenis van de elektriciteitsvoorziening. De ontwikkeling
van de elektriciteitsvoorziening in de jaren twintig en dertig heeft ertoe geleid dat
de beschikbaarheid van elektriciteit voor grote delen van de maatschappij van levensbelang was geworden. Het in stand houden van een goede en betrouwbare
voorziening was daarmee niet aIleen voor Nederland maar ook voor de Duitsers
zeer belangrijk. Gold voor de elektriciteitsvoorziening in het algemeen al dat de
belangen van de Nederlanders en de Duitsers min of meer parallelliepen, hetzelfde gold voor het tot stand brengen van een koppeling tussen de verschillende centrales. In tijden van schaarste en voortdurende dreiging van vernielingen was een
efficientere benutting van de aanwezige productiemiddelen en een verhoging van
de betrouwbaarheid, die door koppeling bereikt kon worden, van groot belang. Ook
hier was dus sprake van een gemeenschappelijk belang. Dit maakt aannemelijk
waarom de Duitsers de voortgang van de aanleg van koppelverbindingen weinig in
de weg legden. Dat zij de uitvoering van de plannen aan de Nederlandse betrokkenen overlieten had daarnaast vermoedelijk te maken met een gebrek aan beschikbare mensen, die voldoende capabel waren, maar het paste ook in de algemene
wijze van besturen. SS-jurist en bestuursrecht deskundige W. Best beschreef dit in
1941 als voigt:' De leidinggevende staat beperkt zich tot de instelling van een controlerend bestuursapparaat van zo gering mogelijke omvang. Dit heeft tot taak het
gehele staatsbestuur op adequate wijze te controleren en toe te zien op de uitvoe-
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ring van overheidsmaatregelen' .88 Enkele gebieden, waaronder de wetgeving, waren
aan deze controlerende instanties voorbehouden , maar voor het overige werd de
bestaande staatsstructuur zoveel mogelijk intact gelaten. Vanuit deze filosofie valt
te begrijpen dat de Duitse bezettingsmacht met uitzondering van enkele sectoren
waaraan zij een zeer hoge prioriteit gaf, het bestuur aan de Nederlandse instanties
overlieten. Een van die uitzonderingen vormde de steenkolenmijnen. Het verschil
in perceptie over de betekenis van een hoogspanningsverbinding tussen het westen
en de centrales van de Staatsmijnen in Limburg illustreert dit. In de visie van de
Nederlandse betrokkenen was deze verbinding vooral van be lang voor de elektriciteitsvoorziening in het westen. Voor de Duitsers daarentegen diende de verbinding
met Rotterdam juist om de elektriciteitsvoorziening van de mijnen te garanderen.

88. G. Hirschfeld, Bezet en collaboratie in Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
(Haarlem z.j) 111.
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